
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності  

11 березня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будемо розпочинати роботу. Кворум 

є. Відповідно, ми сьогодні маємо з вами насичений порядок денний. Це 12 

питань в порядку денному, ви всі бачили цей робочий наш графік.  

Є пропозиція затвердити порядок денний і перейти до роботи. 

Підтримується?  

Хто за затвердження порядку денного засідання комітету, прошу 

голосувати. Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую вам.  

Починаємо, переходимо до роботи нашого комітету. Перший наш 

законопроект –  це проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної 

спадщини. Законопроект 2037, поданий народним депутатом…  

Дякую вам.  Давайте ще одне технічне питання. Дійсно, у нас немає 

Сергія Мінька, секретаря. Владлен, ви не проти, якщо ви візьмете на себе 

обов'язки підрахунку голосів і секретарем сьогоднішнього засідання бути? 

Немає заперечень? Немає потреби голосувати?  

Я  пропоную так. Якщо пана Сергія немає на засіданні комітету, то 

Владлен, ви не заперечуєте, якщо ми без будь-яких наступних там рішень, 

будемо вас просити виконувати обов'язки секретаря? Є така підтримка, да?  

Я прошу проголосувати за те, щоб у разі відсутності на засіданнях 

комітету секретаря Мінька його обов'язки виконував Владлен Неклюдов?  

Хто за це, прошу проголосувати. Проти? Утримались? Один. Рішення 

прийнято. Дякую.  

Значить, переходимо. Законопроект 2037, поданий народним депутатом 

Русланом Князевичем. Хочу зауважити, що Руслан був належним чином 

повідомлений про сьогоднішній розгляд законопроекту, але не з'явився. У 
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нас є загальна практика, що вперше ми його відкладаємо, розгляд цього 

законопроекту, в разі, якщо вдруге не приходить, тоді ми розглядаємо без 

його участі, відповідно робимо висновки.  

Сергію, може, у вас є інформація щодо його присутності? Чи у нього є 

якісь поважні причини, чи він казав? 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Я вважаю, що треба поступити за загальною 

практикою. Я його попереджу на наступний раз, якщо він не прийде, будемо 

розглядати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді нема заперечень, знімаємо згідно з 

нашою загальною практикою до наступного разу. 

Наступний законопроект: про внесення змін до деяких законів України 

(щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове 

розслідування, яких здійснюють слідчі органів Державного бюро 

розслідувань). Законопроект номер 2560, поданий нашими колегами, зокрема 

Сергієм Іонушасом, Неклюдовим Владленом та іншими. Перше читання.  

Будь ласка, хто буде з  авторів  презентувати? Прошу, пане Сергію, і 

потім позиція підкомітету. 

 

ІОНУШАС С.К. Дякую, Денис Анатолійович.  

Розробка цього законопроекту зумовлена необхідністю чіткого 

визначення та правового регулювання питання щодо підслідності 

кримінальних проваджень, досудового розслідування, який здійснює слідчий 

органів Державного бюро розслідувань. Слід зазначити, що впродовж 2015-

2020 років Верховною Радою були внесені зміни до ряду законів України, 

якими визначається структура, повноваження та правовий статус органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема були внесені зміни 

до законів: "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого 

самоврядування", "Про Національну поліцію", "Про прокуратуру" та деякі 
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інші.  У зв'язку з чим виникла нагальна необхідність врегулювати питання 

підслідності кримінальних правопорушень, а саме внести зміни до статті 216 

Кримінально-процесуального кодексу України. І додати ряд посад, які в 

чинній редакції відсутні. У зв'язку з чим хочу підтримати цей законопроект 

та буду радий відповісти на певні питання народних депутатів.  

Слід також зазначити, що комітет отримав відгуки від Офісу 

Генерального прокурора, від Державного бюро розслідувань, від Інституту 

законодавства Україні. Відповідно до цих листів зазначається про 

необхідність регулювання питання, пов'язаних з кримінальними 

правопорушеннями, які можуть чинити Голова Верховної Ради. Однак хотів 

би відразу зазначити, що Голова Верховної Ради також є народним 

депутатом України, а народні депутати є серед переліку статті 216 

Кримінально-процесуального кодексу України. Тому прошу оцей 

законопроект підтримати і прийняти відповідне рішення. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Будь ласка, Сергій Алєксєєв. Ви готували, прошу вашу позицію.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Доброго дня, шановні колеги. Законопроект цілком 

слушний, адже він чітко регулює питання підслідності ДБР. Але у нас на 

підкомітеті виникла палка дискусія і є два проблемних питання.  

Перше проблемне питання – більш юридично-організаційне. Мова йде 

про те, що було прийнято Верховною Радою проект 2260 19 грудня, який 

також регулює питання підслідності ДБР. Регулює їх наступним чином. 

Перелік підслідності ДБР він пропонує регулювати внесенням зміни в статтю 

5 Закону про ДБР.  

Цей законопроект проголосований Верховною Радою і направлений на 

підпис Президенту, але він Президентом не підписаний. І хочу зазначити, що 

законопроект 2560 більш слушний, тому що він пропонує регулювати 
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питання підслідності ДБР саме Кримінально-процесуальним кодексом. Тобто 

статтю 5 змінюють і відсилають в Кримінально-процесуальний кодекс і там 

чітко регулюється питання підслідності ДБР.  

Питання друге, яке виникло, відповідно до якого виникла дискусія. Це 

питання те, що до переліку справ, які підпадають під підслідність ДБР не 

ввійшли державні службовці категорії "А" і слушно було б їх включити. 

Тому підкомітет пропонує наступний проект рішення, я зачитаю під 

стенограму.  

"У зв’язку з вищезазначеним підкомітет з питань діяльності органів 

правопорядку прийняв рішення: рекомендувати Комітету з питань 

правоохоронної діяльності прийняти законопроект 2560 у першому читанні 

за основу за умови включення до підслідності ДБР осіб, посада яких 

належить до посад державної служби категорії "А", шляхом внесення 

поправок до другого читання та за умови вотування законопроекту 2260, 

який був прийнятий 6 грудня 2019 року Верховною Радою України".  

Тому що ми не можемо прийняти два закони, які будуть мати один і 

той самий предмет регулювання. Пропоную проголосувати за рішення 

підкомітету.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію.  

Тепер можемо перейти до обговорення. Будь ласка, пан Сергій і хто 

бажає, прошу також висловитися. 

 

ІОНУШАС С.К.  Дякую, Денисе Анатолійовичу.  

Я хотів би зазначити, що запропонований законопроект також вносить 

зміни до статті 5, в якій містяться завдання Державного бюро розслідувань, 

щодо питання, пов'язаного з категорією "А", держслужбовцями, це слушне 

зауваження, я як автор законопроекту підтримую необхідність його 

коректировки після першого читання.  
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Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Будь ласка, які ще є точки зору?  

Давайте я із свого боку також скажу, що да, дійсно, була дискусія на 

робочій групі стосовно того, що є прийнятий, але не підписаний 

Президентом і не заветований відповідний законопроект. Проте, з моєї 

особисто точки зору, це не зупиняє процес там підготовки його до першого 

читання. Ми очевидно розуміємо, що цей законопроект не може, я думаю, 

тут немає сумнівів, не може бути прийнятий в першому читанні і в цілому 

одразу, він все одно буде проходити друге читання в будь-якому разі. Так, у 

нього є багато ще запитань, дискусійних моментів, зокрема, те, що там 

належно додатково до повноважень, до підслідності органів ДБР, наприклад, 

представників органів місцевого самоврядування, розширення. Це значна 

категорія, мова йде про тисячу співробітників, взагалі про людей. І тут, я 

думаю, що неминуче, якщо ми так будемо збільшувати, постане питання 

збільшення і кількості ДБР, і все решта. Тому, звичайно, це питання, кожен з 

цих позицій має бути чітко пропрацьований, в тому числі і з фінансової 

сторони, і наскільки можливість буде це. Але, я думаю, що, власне, ніяких 

застережень щодо того, щоб підтримати цей  законопроект за основу, немає.  

Будь ласка, хто, можливо, хоче висловитися з членів комітету? Якщо 

ні, то от є позиція поліції, прошу Володимир Жиденко.  

 

ЖИДЕНКО В.В. Доброго дня, шановні колеги,  Національна поліція 

лише має одне застереження. Питання в тому, що у Національній поліції на 

даний час не існує осіб рядового начальницького складу. Тому таке 

розширення, як особи рядового начальницького складу правоохоронного 

органу, одразу ж убирає таку категорію справ, як кримінальні провадження, 

які скоєні поліцейськими, з підслідності ДБР і перепадає знову ж таки по 
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структурі статті 216 на Національну поліцію України. Тому в цьому моменті 

також слід звернути увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До другого читання ми докорегуємо. Дякуємо вам.  

Ще є позиції чи можемо переходимо до голосування?  

Тоді, колеги, я ставлю на голосування: ухвалити висновок комітету про 

те, що законопроект номер 2560 рекомендувати Верховній Раді прийняти за 

основу.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати.  Із тими зауваженнями, які 

були висловлені відповідно в доповіді підкомітету. Проти? Утримались? 

Одноголосно.  Дякую вам.  

Наступне питання: законопроект номер 2667 про внесення змін  до  

деяких законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за 

порушення строку  передачі документації на багатоквартирний будинок, в 

якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, 

поданий народними депутатами Горенюком, Бужанським та іншими.   

Присутні автори також Олександр Горенюк, Максим Бужанський. Хто 

з вас доповість  по суті? Да, будь ласка,  тоді  автор, а потім позиція 

підкомітету Олександра  Дануци. Прошу.  

 

ГОРЕНЮК О.О. Вітаю, шановні колеги. Вітаю, пане голово. Дуже 

дякую, що знайшли, по-перше, час розглядати таке важливе питання, бо воно 

начебто, з одного боку, просте,  а з іншого боку, воно створює багато 

життєвих, побутових  проблем.  

Я хочу  трошки розказати про ситуацію, що коїться взагалі з ОСББ. У 

нас в Україні за винятком окупованих територій  знаходиться близько  180 

тисяч багатоповерхових будинків. З них  28… у 29 тисячах створені ОСББ. 

Це, насправді, вражаючі цифри і розраховуючи на те, що  повноваження 

створювати ОСББ надали людям ну не так вже й давно. Врешті-решт 

Законом про ОСББ людям дали повноваження можливість самостійно 
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ефективно управляти своїми будинками, управляти спільною власністю, 

прибудинковою територією і так далі. Люди почали користуватися цією 

можливістю і досить ефективно. Але є декілька "але".  

Я є депутатом-мажоритарником від центру Одещини, власне, від 

спального району, де  дуже багато багатоповерхових будинків. До мене 

масово звертаються члени правління, взагалі члени ОСББ, з різних питань. 

Але особливо притягують мою увагу до питання про відповідальність за 

непередачу документації на багатоквартирний будинок. Я хочу також 

підкреслити, що це не є якоюсь особливою моєю примхою чи ініціативою, це 

також важливість цього питання підкреслено ІХ Всеукраїнським форумом 

ОСББ, що відбувся 2018 року у Львові. Це, дійсно, важлива проблема, яка, 

ну, не може зараз вирішитись.  

Як зараз відбувається? Колишній утримувач багатоквартирного 

будинку, за приміром, наприклад, колишній старий ЖЕК або особа, яка 

здійснювала функції з управління будинків до моменту створення ОСББ, 

вона повинна передати документацію на будинок протягом 3 місяців, це за 

чинним законодавством. Якщо це стосується голову правління ОСББ, якого 

було переобрано, то тут взагалі не передбачено жодних строків. Наразі існує 

величезна купа проблем, яка не дозволяє ОСББ ефективно здійснювати свої 

управлінські функції. Можливо, хтось з присутніх проживає в 

багатоквартирному будинку. Так от, наприклад, коли переобираються голови 

ОСББ і вони не передають документи, неможливо укласти контракти з 

постачання важливих побутових послуг, наприклад, вивіз сміття. Це проста 

річ, але вона створює такі серйозні проблеми. І масово звертаються під час 

роботи з громадянами.  

Тобто який я бачу нормальний вихід з ситуації, взагалі який зараз є? 

Люди подають до суду. Суд, це дуже тривалий термін: це витрати 

фінансового характеру, на адвоката, на судовий збір, це витрати часу і втрати 

емоційних сил. Що ми пропонуємо? Я пропоную відтепер усю документацію 

передавати протягом 5 днів, у дуже конкретний термін. Якщо цього не буде 
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зроблено, то особу буде притягнуто до адмінвідповідальності. Що важливо, 

право на складання протоколу, адмінпротоколу, надається членам правління 

ОСББ. Це у свою чергу зменшить бюрократію. Я розумію, які питання 

можуть задаватися з приводу того, чому надаються такі повноваження, але 

тут треба виходити з підстав достатньої мотивації, а лише члени ОСББ є 

достатньо мотивованими, аби вирішити свої власні проблеми. Ані поліція, 

ані адвокати не будуть іти до ОСББ, аби вирішити їх проблему. Окрім того, 

встановлюється штраф і існує штраф в залежності від того, хто до цього 

займався і виконував ці функції. Це або від 200 до 300 неоподаткованих 

мінімумів, або від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів.  

Це, справді, дуже простий законопроект. Я думаю, що багатьом 

мажоритарникам і взагалі багатьом, насправді, українцям він допоможе. Там 

всього декілька змін. Я прошу комітет, дуже  прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви як співавтор, будь ласка, будь ласка,  Максиме, 

прошу.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А.  (Виступ російською мовою) Коллеги, очень 

упрощенно, я бы еще обрисовал эту ситуацию. То есть у людей сложилось 

впечатление, что, приняв на баланс дом у ЖЭКа, они получили только права, 

а вот про обязанности забыли. То есть многоквартирный дом, в котором 

возникает,  особенно если дом уже не новый,  масса проблем, но я у себе я  в 

округе постоянно сталкиваюсь, из-за позиции председателя ОСББ, на 

который вообще никакого влияния никто не имеет. Государство не имеет 

права, самосуд ей устраивать никто не будет, не должен и не даст, то есть что 

хотят, то и делают. Не заключила договора с газом –  несколько домов 

многоквартирных ползимы сидят без подключения газа.  

Постоянно возникают… Мы уже не говорим о техногенных 

катастрофах, которые могут возникать, если каждый будет без документов, 

вот так на свое усмотрение, хочу выписал, хочу не выписал. Мне кажется, 
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что мы должны, тут достаточно легкие такие превентивные меры нарисованы 

насчет админпротокола и штрафа, но должны в какие-то рамки ставить 

людей, которые берут на себя не только полномочия, но и ответственность. 

То есть эти две вещи должны ходить рядом, я считаю.   

 

КИВА І.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Будь ласка,  позиція підкомітету, Олександр Дануца, прошу вас. 

 

ДАНУЦА О.А. Дякую.  

В цілому, як і мажоритарник, як і мешканець ОСББ, і мажоритарник, 

який представляє 1 тисячу 100, приблизно, багатоквартирних будинків, я 

абсолютно підтримую ідею законопроекту. 

Але,  дивіться, перше, що тут, про запропоновані зміни, про які в деякій 

мірі говорилося, але багато чого не говорилося. Передбачаються зміни до 

статті 12 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку" щодо встановлення порядку і строків передачі, вказаної вище, 

доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення новою 

статтею 149-2, якою запроваджується адміністративна відповідальність за 

порушення посадовими та іншими особами строків передачі технічної та  

іншої передбаченої   документації на будинок, а також документа, на підставі 

якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію. Це  одна з 

проблем. Технічного паспорта і планів інженерних мереж у вигляді штрафу в 

розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та від 50 

до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно, а також 

внесення фрагментарних змін  до статей 221 та 255 КУпАП.  

До основних зауважень скажу, що підтримали законопроект 

Харківський національний університет внутрішніх справ, але з 

удосконаленням положень проекту. Національна поліція не має зауважень до 
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проекту. Проти – Мін'юст, по суті зауважень, пропонує доопрацювати. Проти 

– Національна академія внутрішніх справ, взагалі не підтримує цей 

законопроект. 

Основні зауваження. Перше. Закон України "Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного буднику" взагалі не регулює 

правовідносини щодо зміни управителя буднику. Також слід звернути  увагу 

на те, що частиною вісімнадцятою статті 6 цього закону встановлений 

тримісячний термін передачі  документації, але  зміни до цієї статті проектом 

не передбачаються. 

Друге. Відповідно до Закону України "Про особливості  здійснення 

права власності у багатоквартирному буднику" у разі зміни форми правління  

багатоквартирного будинку особа, яка здійснювала управління, повинна 

передати наявну в неї технічну та іншу документацію на будинок особі, 

визначеній  співвласниками  такого будинку. І це в тому числі буде 

проблема, коли ця особа не буде у вказаний  термін визначена.  У разі зміни  

управителя попередній управитель повинен передати наявну в нього 

технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок 

новому управителю.   

З огляду на викладене проектом закону необхідно передбачити 

відповідальність за порушення строків передачі вказаної вище документації 

та встановити строки передачі такої документації у Закон України "Про 

особливості здійснення права власності  у багатоквартирному будинку", що, 

на жаль, не є профільним законом нашого підкомітету. І це одна із головних 

проблем, яку ми сьогодні обговорюємо. 

Висновок ГНЕУ. ГНЕУ пропонує повернути проект суб'єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

Ну, і висновок підкомітету, який пропонує компромісний насправді в 

даному випадку висновок, таким чином. З урахуванням викладеного 

вноситься пропозиція комітету рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду в першому читанні проект Закону про внесення змін 
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до деяких законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за 

порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок, в 

якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (номер 

2667)  відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Закону України 

"Про Регламент Верховної Ради України" направлення його до комітету для 

підготовки на повторне перше читання, врахувавши при опрацюванні 

озвучені зауваження. Тобто пропонується його не відправляти так, як 

пропонує ГНЕУ, суб'єктам законодавчої ініціативи. Пропонується його 

відправити в комітет, що буде значно швидше, все-таки пришвидшить, і ми 

ці зауваження зможемо в комітеті прибрати чи шляхом робочих засідань 

робочої групи, чи якось інше, інакше. Тому пропонується такий висновок 

підкомітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Насправді тут є просто питання, я так розумію, що підкомітет розробив 

висновок, що ми можемо доопрацювати швидко його у комітеті. Я думаю, 

що тут абсолютно всі члени погоджуються комітету, що питання дуже 

актуальне, і насправді є, я не знаю, таких випадків по Києву, ну, просто там 

сотні реально, коли ця проблема є. Єдине питання в тому, хто має складати 

протокол, ці питання технічні. Давайте тоді висловимося і будемо 

визначатися по рішенню.  

Будь ласка, Григорій Миколайович. 

 

МАМКА Г.М.  Можна авторам питання, я не розумію, хто автор чи 

співавтор, хочуть відповісти. А ви брали до уваги статтю 357 в контексті 

роботи правоохоронних органів, це викрадення, привласнення, вимагання 

документів, штампів і печаток, і, якщо є такі факти по суті, і передбаченим 

законом  установленій процедурі, порядком  обраний новий керівник ОСББ, є 

термін 3 місяці щодо передачі матеріалів йому, документів, включаючи, 

немає заборон щодо термінового проведення аудиту щодо діяльності старого 
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директора ОСББ, і якщо хтось не передає або утримує документи, є пряма 

кримінальна відповідальність за ці дії. Чи врахували ви в своєму 

законопроекті? Тому що ми не бачили таких подій. І по суті, на мою думку, 

правовий механізм є в кримінальному полі для роботи правоохоронним 

органам і все-таки виконувати ті рішення і порушення документувати щодо 

старих керівників ОСББ.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, мікрофон включіть.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. (Виступ російською мовою) Вы говорите об 

ответственности, когда уже есть серьёзный конфликт и так далее и так далее. 

А данный законопроект предполагает не допустить ситуаций, при которых 

придется применять указанную вами статью… Что у вас там Уголовно-

процессуальный кодекс завалялся? Криминальный кодекс Украины. Я 

понимаю. Я в курсе о вашем наборе джентельменском.  

То есть, речь идет о том, чтобы сделать эту техническую процедуру 

ограниченной определенными рамками временными и рамками 

ответственности. То, о чем вы сказали, это уже серьезный случай 

правонарушения, когда документы прячутся и так далее. Здесь идет речь о, 

назовем это так, халатности, когда человек манкирует своими служебными 

обязанностями и никакого механизма на него воздействовать не существует. 

Я вижу это таким образом.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тим паче насправді, Григорій Миколайович, 

я дивився по практиці цієї 357 також статті, не йдуть правоохоронні органи 

цим шляхом. Окреме питання, треба з'ясувати, чому. Можливо, тут… Це 

треба по слідству, мені здається, запитати. (Загальна дискусія)  

Колеги, давайте, пропозиція підкомітету: повернути на доопрацювання 

в комітет. Так?  
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Да, будь ласка, або відповідь, або уточнення. І члени комітету, хто хоче 

висловитись, будь ласка. 

Будь ласка, Олександр. А потім – Олександр Бакумов. Прошу. 

 

ГОРЕНЮК О.О. Дуже дякую за запитання.  

Насправді, треба розрізняти, по-перше, колишніх утримувачів 

багатоквартирного будинку, приміром, старого ЖЕКу або особу, яка 

здійснювала управління будинком, для цієї категорії громадян встановлений 

строк у 3 місяці, а голову ОСББ, що були обрані, строк не встановлений. Це, 

по-перше.  

По-друге. Ми подивилися реальну практику, наприклад, що стосується 

того, хто має право складати адмінпротоколи. Тобто в Кодексі України про 

адмінправопорушення є стаття 150, вона передбачає притягнення до 

адміністративної відповідальності у сфері правовідносин, які є подібними  за 

своєю природою по суті до тих, про які йде мова у нашому законопроекті. 

Стаття називається "Порушення правил користування жилими будинками і 

жилими приміщеннями". При цьому у статті 255 КУпАП визначає, що 

суб'єкти складання протоколів за статтею 150 є посадові особи, уповноважені 

на те виконавчими комітетами, а у населених пунктах, де не створено 

виконавчих комітетів, виконавчими органами, що виконують їх 

повноваження.  

Якщо ми подивимося реальну практику, то при цьому вона показує, що 

виконавчі комітети міських рад своїм рішенням визначають суб'єктами 

складання протоколів саме голів ОСББ. Тобто, фактично, голови ОСББ вже 

заповнюють, формують ці протоколи. Тому логічно було б просто 

законодавчо закріпити за ними статус суб'єктів складання протоколів.  

Я в будь-якому разі підтримую рішення комітету, і є справді технічні 

речі, які можна завжди доопрацювати, бо нема нічого ідеального. Але мені 

хотілося б почути, які строки просто та приймати участь, або я, або моя 

команда приймала б у доопрацюванні на підкомітеті.  
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МАМКА Г.М.  (Не чути)  

(Вимкнено мікрофон) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон. 

 

МАМКА Г.М. Да, дякую вам. Слава Богу, що процес діджиталізації 

все-таки має… 

 

_______________. Не зупинити 

 

МАМКА Г.М. Має відновлюватись, да.  

Я думаю, що все-таки його треба доопрацювати, якщо є бажання у 

народних депутатів, дійсно, по робочій групі для того, щоб прописати умови 

і вирішити основне завдання: доки є переобрання старого на нового 

керівника ОСББ, яким чином цей перехідний період буде виконуватись до 

оскарження рішення в суді. Тому що, якщо є оскарження, воно зупиняє дію 

того чи іншого, тобто дію протоколу чи іншого наказу із санкціями чи 

штрафними санкціями, ми просто, на мою думку, не вирішимо цю 

проблематику. Тут необхідно в період перехідний прийняти механізм, який 

може дієво робити по цій процедурі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я розумію, що для авторів законопроекту 

найголовніше – результат. Тобто, щоб ми не заговорили цю тему, не 

відправили в далеке там обговорення ще більше, а, дійсно, вийшли на якийсь 

певний результат.  

Знову ж таки кажу, ми всі розуміємо проблему. Так, дійсно, вона є і 

вона, на жаль, …… не поліція, на це не здатні реагувати. Можливо, треба 

глибше вивчити, в чому причина такого нереагування, чи буде механізм 
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складання протоколів новим суб'єктам ефективною мірою і достатньо для 

того, щоб це запрацювало. Це треба, дійсно, розібратись більш глибше.  

Чи є ще пропозиції до того, щоб виступити? І у мене ще питання. Ці всі 

питання ми на доопрацювання зробимо чи можемо до другого читання 

доопрацювати? Це питання підкомітету.  

 

ДАНУЦА О.А. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, добро. Тобто пропозиція в тому, щоб ми вийшли 

на доопрацювання.  

Я тоді прошу, пане Олександре, разом спільно з авторами попрацювати 

над тим, щоб цей законопроект якомога швидше побачив .…….. У нас уже 

була така практика. Пам'ятаєте, законопроект Федієнка ми також з ним 

працювали і потім доопрацьовували, він швидко пройшов комітет. Я думаю, 

буде підтриманий Радою. Тому є пропозиція переходити до голосування, так.  

Ставлю спочатку пропозицію підкомітету направити законопроект на 

повторне перше читання в комітет, так.  Таким чином. Олександр Горенюк, 

ви підтримуєте таку пропозицію, щоб спільно з комітетом попрацювати? 

 

ГОРЕНЮК О.О. В мене ще дуже багато законопроектів по вашому 

комітету буде, тому давайте, ідемо на компроміс.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. (Шум у залі) 

 Хто за пропозицію, оголошену мною, будь ласка, на повторне перше 

читання в комітет? Проти? Утрималися? Одноголосно.  

Олександр, дякую вам. Я так розумію, що до наступної зустрічі на 

комітеті, да? 

Наступний законопроект… Дякую за участь в комітеті. Наступний 

законопроект – це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення адмінвідповідальності за 



16 

 

порушення держстандартів, норми права у сфері благоустрою населених 

пунктів, внесений народним депутатом Євгеном Шевченком. Законопроект 

номер 2580.  

Євгена Володимировича немає. Тому у нас загальна практика, він 

підходив, є там помічник, але ми говорили, що ми не розглядаємо без автора. 

Не було листа, листа не направили, але в такому разі я пропоную його на 

наступний раз. Немає заперечень. 

Ідемо далі. Проект Закону про внесення змін до статті 212-3 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (реєстраційний номер 2669), 

поданий народним депутатом Остапенком.  

Чи є автор? Анатолій Дмитрович, він був належним чином 

повідомлений. Немає, не повідомлено, да. Не повідомив про це, відповідно 

так автори турбуються про проходження. Пропозиція тоді, так само 

поступаємо, на наступний раз. 

Наступний проект Закону про внесення змін до Закону про Нацпол про 

встановлення пільг та встановлення за користування житлом та ЖКП 

(житлово-комунальні послуги). Законопроект номер 2018, поданий 

народними депутатами Цимбалюком та іншими.  

Чи є представник від авторів? Немає. Законопроект непоганий, але, 

зважаючи на загальну традицію, ми маємо його, так само знімаємо.  

Наступний. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо порушення народним депутатом України вимог 

Регламенту Верховної Ради. Народним депутатом Скориком та іншими. 

Є представники співавторів? Немає. І листа немає? Немає. Знімаємо. 

Це майже всі законопроекти, які були минулого разу. Дивіться, ми тоді 

знімали його  з мотивів, що ми тоді не встигали. Тобто ми просто не дійшли 

до нього. Я думаю, що ми можемо його і розглянути зараз, насправді. 

Давайте тоді ще раз повідомимо. Немає заперечень? Йдемо далі. 

Наступний. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального 

кодексу щодо посилення кримінальної відповідальності за  незаконне 
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проведення  абортів та примушення до стерилізації без добровільної згоди 

потерпілої особи (законопроект 1154), внесений народним депутатом 

Шпеновим, рекордсменом нашого комітету. Є лист? Немає, ні автора, ні 

листа. Так само, відкладаємо.   

Я прошу тоді секретаріат, давайте наступного разу, якщо не буде, ми 

однозначно розглянемо, і я думаю, що тоді рішення буде негативним.  

Наступне. Про зауваження Головного юридичного управління до 

проекту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

щодо здійснення кримінального провадження в суді  першої інстанції, 

колегією суддів (2456). Були деякі зауваження. Ми маємо їх коротко 

переглянути. 

Юля Яцик, прошу, вам слово. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Дякую. 

Колеги, 19 лютого цього року на засіданні комітету нами було 

підтримано законопроект про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України  щодо  здійснення кримінальних 

проваджень у суді першої інстанції колегією суддів.  

До даного законопроекту Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради було висловлено два зауваження, які стосуються виключення 

слова "професійність", який стосується "професійний суддя", зі змісту цього 

законопроекту та доповнити реченням, яке стосується продовження  

колегіального розгляду кримінальних справ  в судах  першої інстанції 

трійкою суддів у разі, якщо така справа вже зайшла до суду і розглядається. 

Тому дані  зауваження я вважаю слушними. І прошу їх підтримати  і 

викласти їх у пропозиції комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді я думаю, що зауваження слушні, дійсно. 

Можемо переходити до голосування? Григорій Миколайович?  

(Загальна дискусія) 
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Добре. Дякую, Григорій Миколайович.  

Значить тоді ставлю на голосування врахувати пропозицію Головного 

юридичного управління. Це перше питання, озвучене пані Юлією Яцик. Хто 

за таке рішення, за  врахувати озвучені пропозиції? Проти? Утримались? 

Одноголосно. Дякую. 

І ще раз. Рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект номер 

2456, враховуючи вже узгоджені пропозиції, у другому читанні  та в цілому, 

повторно. Будь ласка, хто за це рішення, прошу голосувати. Проти? 

Утримались? Одноголосно. Дякую вам. 

Наступний технічний у нас законопроект. Голосування згідно  

законопроекту 2663 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

зміни постійного місця проживання дитини та заборони спілкування з 

дитиною одному з батьків (народного депутата  Мезенцевої та інших). 

Надійшла заява від авторів з проханням зняти з розгляду законопроект. Але у 

зв'язку з тим, що згідно Регламенту це робить лише Верховна Рада, тому є 

пропозиція ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді зняти 

законопроект з розгляду. Більше ми нічого тут робити не можемо. Немає 

заперечень?  

Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати.  Проти? Утримались? 

Одноголосно. 

Останнє питання. Не останнє, а серед цих. Це проекти законів для 

включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради дев'ятого 

скликання. У нас  були запропоновані ряд законопроектів, щодо яких ми 

можемо  приймати рішення про включення до порядку денного. Це номери: 

3085, 3098, 3102, 3105, 3133 і  3111.  Немає заперечень?  

Хто за те,  щоб включити до порядку денного сесії ці законопроекти? 

Давайте це проголосуємо, будь ласка. Проти? Утримались? Прийнято. 

Григорій Миколайович, давайте так. У нас… Григорій Миколайович, 

якщо можна, наступний  може комітет, тому що треба подивитися, що за 
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законопроект. Щоб комітет… обговоримо без питань. Ми ж, попрацювати не 

проблема. Немає заперечень? Дякую. 

Значить, наступне. Значить у нас є "Різне", колеги. Серед "Різного" у 

нас є також кадрове питання по секретаріату, колеги, по секретаріату. Нам 

необхідно розглянути таке питання: у зв'язку з наявності вакантної посади 

головного консультанта Комітету з питань правоохоронної діяльності, у нас є 

Павло Грицак, який працює вже в секретаріаті і обіймає на цей час декретну 

посаду, для того, щоб ми мали можливість перевести її на постійну посаду. 

Колеги, немає зауважень щодо цього рішення?  

Хто за це, прошу голосувати.  Проти? Утримались? Одноголосно.  

І друге. У нас є консультант з Комітету нацбезпеки і оборони, який, 

власне, бачить свою необхідність і бажання перейти до нас працювати в 

комітет. Значить, пан Леонід Миколайович Плужник. Ось він присутній. Про 

те, щоб він обійняв вакантну, на даний момент тимчасово вакантну посаду 

головного консультанта комітету. Таким чином ми отримаємо додаткову 

одиницю. Людину, яка працює досить багато вже і працювала до цього і в 

Адміністрації Президента, і в органах виконавчої влади, і має великі обсяги 

досить законотворчої роботи. Є пропозиція підтримати. Ваша освіта є якою?  

 

ПЛУЖНИК Л.М. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Проти? 

Утримались? Одноголосно. Дякую вам.  

Будь ласка, пане Володимир.  Прошу вас.  

 

 АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановні колеги, я хочу, по-перше, подякувати за 

вчорашню організацію нашого відвідування прокуратури міста Києва. 

Пам'ятаєте, що ми домовлялися про те, що, по-перше, має бути оцей 

взаємозв'язок між правоохоронними органами і комітетом, з метою надання 

допомоги по проблемним питанням  реформи і таке інше. Вчора ми 
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переконались, що такі зустрічі надзвичайно корисні. Тому я дякую і голові 

комітету, і всім, хто домовлявся і взяв участь. І пропоную продовжити цю 

практику. 

Але, власне, моє прохання полягає в наступному. Ми домовлялися, що 

на наступному засіданні комітету буде присутній  начальник управління 

Національної поліції міста Києва, якщо я не помиляюсь. Колега Кива 

наполягав на цьому. І визначали ті питання, які ми б хотіли почути. І я 

просив би, щоб комітет підтримав долучити ще одне питання.  

Ви знаєте, що дуже  багато йде до нас запитів, звернень громадян, в 

тому числі до Президента. І хочу нагадати, Президент особисто дав обіцянку 

розібратись і навести порядок з незаконними забудовами в місті Києві, те, що 

стосується великої кількості сьогодні комплексів, які збудовані, як 

виявляється,  з порушенням і технічної документації. А я не хочу сьогодні 

нагнітати, бо коронавірусу достатньо, але те, що ми чуємо, на жаль, дуже 

багато  киян сьогодні  збуджені тим, що навіть готові вже будинки, в яких 

люди починають жити, підключені до освітлення, води, а виявляється, і там  

документів немає і не можуть отримати  право власності. Тому я хотів би, 

щоб керівництво Національної  поліції озвучило, як розслідуються 

кримінальні справи стосовно незаконних оборудок тих, хто відповідає за це 

будівництво і так далі. В тому числі справа Микитася відома або ще інші.  

Тому прошу, колеги, підтримати. Давайте вимагати отримання 

відповіді на це питання. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так. У нас є окреме питання, фактично, це 

незаконні забудови. Це, дійсно, таке велике і серйозне питання, про яке ми з 

вами говорили і в прокуратурах, і в органах поліції на місцях. Я думаю, 

дійсно, воно достойне того, щоб ми його належним чином підготували, і, 

можливо, навіть запросили наших колег з Комітету колишнього державного 

будівництва, які відповідають за предмети будівництва, щоб вони також 

могли би, можливо, взяти участь в такому засіданні і цього питання якраз 
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торкнутися. Для того, щоб ми не тільки питання розслідування, але й 

проблеми, які існують, можливо, які потребують законодавчого 

врегулювання.  

Будь ласка, Ілля, прошу.  

 

КИВА І.В. Дякую вам. 

Дякую вам, що ви напомнили вопрос, который действительно остро 

очень стоит. И я поддерживаю вашу просьбу, обращаюсь уже с письмом к 

вам. Вы получали ж, наверное, да?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Офіційно ще ні.    

 

КИВА І.В. (Виступ російською мовою) Денис Анатолиевич, я прошу и 

прошу коллег поддержать. Прошу вас запросити на найближче засідання 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 

заступника голови Національної поліції України, начальника Головного 

управління Національної поліції у місті Києві Крищенка з метою 

заслуховування інформації щодо стану криміногенної ситуації на території 

міста Києва, надання вичерпної інформації про хід  розслідування злочинів, 

які пов’язані… И тут мы пошли уже: и с забудовою, и с наркотиками, и с 

публичными домами – про то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали. 

И хотелось бы, конечно, вот я вам честно, искренне хочу сказать, сразу 

же заслушать и его младшего брата, который является начальником 

департамента БЗПТЛ. Для того, чтобы у них, может, у двоих есть более 

исчерпывающая информация, потому что одни – заступник начальника 

Национальной полиции, брат его – начальник департамента. И они бы могли, 

может, нам дать ответ, почему на сегодняшний день преступная группировка 

под руководством Палатного и Кличка на сегодняшний день уничтожает на 

протяжении уже многих лет нашу столицу. Вот кто ответит на этот вопрос? 

И остаются безнаказанными. И преступная деятельность клана Кличка и 
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Палатного на сегодняшний день фактически уничтожила все архитектурные 

памятки. Сейчас-сейчас. Вопросов нет. Ребят, мы сейчас говорим больше о 

столице, потому что это лицо нашей страны. Понимаете? А то у нас 

приходится Криклию уже сегодня выполнять функцию Национальной 

полиции и ловить карманников.  

А я все-таки думаю, что сегодня мы должны начать борьбу с 

организованной преступностью и первый клан, который должен попасть под 

наш контроль и наше противостояние, это преступный клан Палатного-

Кличко. Поэтому очень вас попрошу позитивно отреагировать на нашу 

просьбу, а коллег поддержать и заслушать данных офицеров Национальной 

полиции.  

И еще один момент. Ребята, это, правда, очень важный вопрос. И я 

прошу прощения, буквально мне минуту надо. Я хочу обратиться к нашему 

главе комитета и в ДБР в том числе. Вот мы с вами все сделали такой 

большой шаг к действительно изменению стратегии прокуратуры. Мы сняли 

прохиндея, в моем случае это моя субъективная позиция, мы сняли 

прохиндея, бездаря, такого как Рябошапку. Но в данном случае, вот хочу вам 

сказать, что кто сегодня, кто остался руководить данным органом… (Шум у 

залі)  Что такое?  

 

______________. Це хорошо, що Устінової немає. 

(Загальна дискусія) 

  

КИВА І.В. Да. Але Устінова все чує і розуміє. О том, что в данном 

случае… Вот послушайте. Кто исполняет обязанности, вы скажите мне, 

пожалуйста? Чумак?  Пан Чумак. Вот вы мне просто скажите, в чьих руках 

находиться сегодня данный правоохранительный орган?  

 

ПАВЛЮК М.В.   (Не чути) 
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КИВА І.В.  Вот! Так вот о чем я хочу сказать. И, коллеги мои, мои 

дорогие, пожалуйста, поддержите меня. Почему? Потому что это же путь 

справедливости.  

Поэтому звертаюсь до вас з приводу наступного. Як мені стало відомо 

із засобів масової інформації, ………. поточному року приступив до 

виконання особливих обов'язків, поновлений на посаді прокурора міста 

Києва Сергій Юлдашев. Вы знаете об этом, да? Всупереч… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

 

КИВА І.В. Всупереч здравому смыслу и закону. А поновив його на цій 

посаді вот этот оборотень, и это еще одно мое субъективное мнение, вот этот 

Чумак, "грантоед", который сегодня, фактически, продолжает разваливать 

прокуратуру, вести коррупционные действия.  

И я обращаюсь к вам, мой уважаемый Денис Анатольевич, как 

руководитель комитета, взять под контроль эту ситуацию, потому что  на нас 

лежит ответственность. И здесь я с Максом Аркадьевичем согласен. Мы дали 

возможность этим прохиндеям прийти  к власти, значит наша задача 

исправить ситуацию.  

Поэтому к ДБРу я обращаюсь с просьбой расследовать данную 

информацию о том, что Чумак взял деньги, Чумак –  коррупционер, Чумак 

влиял на комиссию по отбору прокуроров. И тут нужно расследовать его вот 

эту деятельность и обязательно наказать преступника.  

И точно так же прошу вас, коллеги, я прошу прощения, я хочу 

закончить. И я хочу все-таки вот по Чумаку давайте поставим точку, да. 

Потому что сметем этот клан бездарей и негодяев и, действительно, дадим 

правоохранительной системе воспрянуть. Ну, и давайте очищать нашу 

столицу от этих гадов, которые паразитируют на ней. От этих Кличков, 

Платных и вот этой всей погани.  

Спасибо большое.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ілля.  

Будь ласка, Григорій Миколайович. 

 

МАМКА Г.М. Ілля Володимирович, якщо ви не заперечуєте, трошки 

поправлю. Ми возглавить нічого або контролювати не хочемо, ми тільки 

хочемо наводити порядок.  

Я думаю, що все-таки, якщо ми запросимо тих двох посадових осіб, ми 

до кінця інформацію не зможемо вичерпну отримати. Тому що…  Керівника 

главку  і керівника департаменту. Тому що вся інформація, вона лягає в 

основу внесення відомостей до ЄРДР. А ЄРДР по суті керує керівник 

слідчого підрозділу, і тут необхідно все-таки внести корективи, якщо ми 

хочемо… По Києву хто у нас, Пивоваров, якщо по Києву. Його необхідно 

запрошувати або заступника для того, щоб порівнювати ту інформацію, яку 

будуть давати оперативні підрозділи, яка лягла в основу розслідування 

кримінальних проваджень, і які результати розслідування. Тобто, якщо повно 

і об'єктивно досліджувати це питання, необхідно все-таки долучати ще третю 

сторону, це керівника слідства, для того, щоб у нас не було викривлених 

даних або перекочування м'яча в одну чи в іншу сторону. Щоб ми відразу 

отримали результат на ту інформацію, яка досліджувалася, яка внесла 

відомості в ЄРДР, і які результати по ЄРДР. А ЄРДР непідконтрольний,  і в 

тому числі не має ніякого відношення щодо розслідування керівник 

департаменту, точно так і начальник главку. Якщо пропозиція: керівника 

слідства також запрошувати на оце заслуховування.  

 

КИВА І.В. Вместе ж с руководителем главка…  

  

МАМКА Г.М. Да, да. Тільки додатково третього чоловіка для того, щоб 

ми повністю проаналізували це питання.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте так, ми на наступний тиждень, можливо, 

будемо мати звіт Директора ДБР запланований. Я думаю, що… Виконуючий 

обов'язки. Звіт в комітеті. Виконуючий обов'язки Директора ДБР. Тому, якщо 

це буде, то ми маємо планувати це пізніше. Це раз. А, по-друге, я думаю, що 

так, представника там слідства, главку, да, можна запросити для того, щоб 

був більш комплексний підхід.  

Просив Сергій. Будь ласка.  

 

ІОНУШАС С.К. Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на 

інформацію, яка є в мережі Інтернет і стосується члена нашого комітету, на 

жаль, вона зараз відсутня, пані Устінової. Ми можемо погоджуватись, 

можемо не погоджуватись з активною позицією колеги, але є питання певних 

норм моралі, етики та, скажемо так, підтримки членів нашого комітету.  

Я звертаюся до всіх членів комітету з пропозицією вивчити ситуацію, 

яка склалася, можливо, наявністю, а, можливо, ненаявності певних образ з 

боку працівників правоохоронних органів до Олександри Устінової. І на 

наступному комітеті визначитись щодо цього питання.  

Дуже вам дякую.  

 

МАМКА Г.М. Давайте тоді відповідальну особу від комітету визначати 

для того, щоб вивчити цю історію і доповісти на комітеті. Того що, якщо 

кожний буде свою думку формувати, це одна історія. Необхідно комплексно 

підійти і тоді прийняти рішення комітету, щоб не були… 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Куницький, будь ласка.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О.  (Виступ російською мовою) Коллеги, если вы не 

против, я предлагаю все-таки, учитывая, что это касается одного из членов 

нашего комитета… Владлен! Учитывая, что это касается одного из членов 
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нашего комитета, все-таки дождаться, когда госпожа Устинова посетит нас и 

когда уже будет она здесь присутствовать, обсудить и вынести этот вопрос. 

Потому что не совсем корректно, я считаю, без нее как бы ее защищать. 

Давайте мы дождемся, а тогда уже… 

 

ІОНУШАС С.К.  Да, я поддерживаю. Хорошо. І слушна думка. 

Дочекаємося пані Устінову, може у неї немає ніяких питань. Може вже 

вирішилося.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте  вивчимо це питання і наступного разу 

доповімо. Колеги, давайте Максим, і вже будемо завершити, тому що у нас 

"Різне" довше ніж основна частина.  

 

 БУЖАНСЬКИЙ М.А. (Виступ російською мовою)  Я предлагаю, это я 

не настаиваю. Как вы все слышали, помните, у нас там работал парень 

Генеральным прокурором, так вот когда он выступал перед тем, как убежать, 

перед ним выступал исполняющий обязанности Директора Государственного 

бюро расследования госпожа Венедиктова. И она сказала, что 1207, если я не 

ошибаюсь, уголовных дел, которые расследуются ГБР, не имеют 

процессуального  руководства со стороны Офиса Генерального прокурора. Я 

думаю, имело бы смысл, если мы будем заслушивать отчет Венедиктовой, 

пригласить сюда Чумака, исполняющегося обязанности Чумака, чтобы 

выяснить конкретно этот вопрос. Это вопрос практический. Он не 

политический.  

(Шум у залі) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Можливо, колеги, давайте так. Можливо, 

представника Офісу Генерального прокуратура. Можливо, це буде керівник 

департаменту по ДБР. І може доповісти цю інформацію.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. Я думаю, что нужно вызывать Чумака. (Шум у 

залі) Совершенно верно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максиме, ми вас почули. Колеги, ми вас почули.  

Я думаю, що в наступний раз давайте з'ясуємо, хто зараз здатен надати 

цю інформацію від Офісу Генерального прокурора. Можливо, не 

виключено...  Можливо, на наступному тижні ми вже розглянемо з вами інше 

питання –  про призначення Генерального прокурора.  І тому ми зможемо це 

розглянути.  

Колеги, є ще питання? Тоді у нас, колеги, порядок денний вичерпано. 

Дякую всім за увагу. Закрите засідання.  

 

 


