
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

30 березня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, будемо розпочинати. У нас наразі присутні 

13 народних депутатів. Чотирнадцятий наш колега Артем Дмитрук 

підходить. Кворум у нас є, це більше половини з 25 народних депутатів, тому 

ми можемо з вами розпочинати засідання комітету.  

У нас сьогодні, можливо, навіть останнє очне засідання комітету, чи 

крайнє, протягом цього місяця. Тому що сьогодні, ви знаєте, що на 

позачерговому засіданні в тому числі буде пропонуватися законопроект і 

постанова відповідна Верховної Ради для того, щоб комітети працювали 

онлайн. Я думаю, це абсолютно здорова практика. Крім того, ми з вами її вже 

випробували, спілкуючись з керівництвом, з керівником Національної 

поліції. І думаю, що, таким чином, ми зможемо також проводити і комітети 

за необхідності. Тому я думаю, що якщо сьогодні Верховна Рада підтримає 

цей законопроект, то ми вже надалі будемо збиратись в плановому режимі і 

працювати планово комітетом в онлайн режимі.  

На сьогодні у нас винесено поки що два питання до порядку денного, 

це законопроекти 3271 і 3276, які розглядатимуться сьогодні на 

позачерговому засіданні Верховної Ради. Тому я пропоную затвердити цей 

порядок денний і, власне, рухатись по ньому.  

Чи є якісь пропозиції, зауваження? Тоді пропоную затвердити порядок 

денний засідання комітету 30 березня 2020 року в цілому.  

Хто за затвердження порядку денного, прошу голосувати. Хто – проти? 

Утримались? Одноголосно.  

Ще формальна річ. Ми з вами доручали на минулих засіданнях, щоб 

Владлен Неклюдов був секретарем засідання і здійснював підрахунок 
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голосів. Немає заперечень щодо такого рішення? Владлен, щоб ви були 

також сьогоднішнім секретарем засідання. Сприйнято, так? 

Переходимо до першого питання. Перше питання – це проект Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо криміналізації 

вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів 

протиепідемічного призначення (реєстраційний номер 3271), поданий 

Кабінетом Міністрів України. Сьогодні присутній представник Кабінету 

Міністрів, заступник міністра юстиції України Олександр Банчук. 

Пане Олександре, вітаю вас і запрошую до слова для презентації 

законопроекту. 

 

БАНЧУК О.А. Доброго ранку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А мікрофон. 

 

БАНЧУК О.А. Я включив уже. Дякую за можливість висловитися. 

Відповідно до Закону від 17 березня, який ви ухвалили з приводу 

внесення змін до законодавчих актів щодо виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби, було доручення уряду внести законопроект, який в 

тому числі... щодо кримінально-правових заходів. І якраз на виконання цього 

доручення, як і в цьому законопроекті, очевидно, це, мабуть, єдиний акт, 

який уряд вносить на виконання цього пункту, якраз стосується вирішення 

цієї проблеми.  

І законопроект пропонує внести до Кримінального кодексу нову статтю 

201 зі значком 2, яка передбачатиме криміналізацію таких дій, як вивезення 

або пересилання в значному розмірі через митний кордон України поза 

митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів 

протиепідемічного призначення, експорт таких підлягає ліцензуванню, або 

вивезення яких громадянами за межі митної території України не 

допускається. Тобто тут повинні розуміти, що це було доручення 
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Міністерства юстиції, тому що це не зовсім там контрабанда, криміналізація 

цих речей, це не зовсім сфера компетенції Мін'юсту, але ми відпрацювали це 

з Департаментом митної політики Міністерства фінансів, тому це 

погоджений текст з відповідними спеціалістами, які у митному 

законодавстві. І ми просимо, звичайно, для уникнення тих ситуацій, які були 

в ЗМІ з приводу вивезення тих потрібних протиепідемічних препаратів, 

засобів і надалі щоб не допускати цього, і вже переслідувати ці дії за 

допомогою кримінально-правових заходів, ми пропонуємо підтримати цей 

законопроект, очевидно, щоб зупинити можливі навіть такі дії, які планують 

ті ділки, які хочуть не вирішувати за допомогою цих засобів і знижувати 

рівень епідемії, яка у нас є, а заробити на цьому.  

Тому ось коротко, якщо дозволите.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я думаю, що ми вже в обговоренні, можливо, ще додамо. 

Запрошую до слова Олександра Бакумова, голову підкомітету з цього 

питання. Прошу.  

 

БАКУМОВ О.С. Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий. 

Метою законопроекту є запобігання незаконному вивезенню (пересиланню) 

через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення, 

експерт яких підлягає ліцензуванню.  

Ми всі бачимо, яка на сьогоднішній день є ситуація в світі у зв'язку з 

цією епідемією, пандемією, а тому рівень суспільної загрози, яка несе за 

собою незаконне пересилання чи незаконне відповідне постачання таких 

товарів через митний кордон України, їх вивезення є значно, більшою ніж 

була вчора.  

Я думаю, що вказаним законопроектом все ж таки ми застосуємо більш 

превенцію, функцію превенції, аби унеможливити випадки переміщення 

таких товарів через митний кордон України, і щоб все таки товари, яких 
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потребує сьогодні українське суспільство і український народ, залишились 

для його потреб, а не були вивезені у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день, 

на превеликий жаль, немає відповідальності в Кримінальному кодексі саме 

щодо переміщення зазначених товарів поза митним контролем або 

відповідно з приховуванням.  

Пропонується доповнити статтею 201 з позначкою 2 Кримінальний 

кодекс та встановити кримінальну відповідальність за вивезення 

(пересилання) у значному або великому розмірах через митний кордон 

України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю 

товарів протиепідемічного призначення, експерт яких підлягає ліцензуванню, 

або вивезення (пересилання) яких громадянам за межі митної території 

України не допускається.  

Таким чином, враховуючи викладене, підкомітет пропонує комітету 

прийняти рішення прийняти вказаний закон, не прийняти, а рекомендувати 

Верховній Раді прийняти вказаний законопроект в першому читанні та в 

цілому як закон. 

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Григорій Миколайович Мамка, щось додасте? Прошу.   

 

МАМКА Г.М. Хотів би все-таки зазначити, що нам необхідно буде в 

пояснювальній записці дописати, якщо ми уже вказуємо про перелік товарів, 

які підлягають ліцензуванню, необхідно все-таки проводити Мін'юсту і 

Кабінету Міністрів звірку по товарам, які вивозяться, які підлягають ліцензії, 

які не підлягають ліцензії і можуть під час епідемічних, карантинних заходів 

необхідно все-таки Постановою Кабміну збільшувати перелік товарів, які не 

підлягають вивезенню. Якщо це підійде до ліцензуванню тільки засобів, то 

тут згоден. Але якщо не всі товари, не всі захисні засоби підлягають 

ліцензуванню, то необхідно все-таки добавляти або в примітку, або в саму 
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статтю щодо всіх інших засобів, які без ліцензії, але вони мають захисну 

функцію під час епідемії. 

А по суті законопроект, закон він важливий, він на часі. І для того, щоб 

все-таки збити те навантаження, збити тих ділків, які хочуть заробити кошти 

на засобах захисту, які може держава використовувати для населення 

України, думаю, все-таки необхідно підгримувати і рекомендувати їх в 

цілому для початку роботи і дати старт для роботи Служби безпеки України, 

підслідність яких злочинів цих визначена, для того, щоб все-таки і з боку 

правоохоронних органів впливати на перепродаж, переміщення товарів, які 

можуть використовуватись на території України.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Спочатку члени комітету можуть висловитись, задати запитання. 

Зокрема, у мене буде запитання також до представника Кабміну щодо 

застосування санкцій, а саме конфіскація майна. Я думаю, що ви бачили 

висновок ГНЕУ. І стосовно зауважень щодо практики спецконфіскації 

загалом в Кримінальному кодексі. Тут от рекомендовано прибрати 

конфіскацію майна з тексту законопроекту. Як ви до цього ставитесь, якщо 

можна, прокоментувати.  

Колеги, хто, можливо, ще хоче висловитись? Ілля Кива, будь ласка.  

 

КИВА І.В. (Виступ російською мовою). Я после нашего гостя…  

Я бы очень хотел еще поднять вопрос. А что мы будем делать со всеми 

теми, кто уже вывез средства личной защиты? Почему? Потому что с 

момента объявления карантина были определенные предприимчивые барыги, 

которые сумели все-таки через границу, и эти факты они зафиксированы. Вот 

давайте как-то будем и этот вопрос учитывать. Почему? Потому что здесь 

самое главное это что – наказание. Вот и все. Чтобы другим было неповадно.  
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Поэтому я считаю, что в этот законопроект можно еще включить 

пункт: с момента объявления карантина.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ви знаєте, що кримінальна відповідальність не 

має зворотної дії в жодному разі. Але Кримінальний кодекс чинний. Да, я 

думаю, що прокоментує також колега з Мін'юсту. Але чинний Кримінальний 

кодекс передбачає ряд інших статей, по яким вже порушені кримінальні 

провадження, і по ним відповідно ведеться розслідування. Але я пропоную, 

Ілля, після вашого виступу ми звернемося до прокуратури, Офісу 

Генерального прокурора для того, щоб надали перелік кримінальних 

проваджень і хід щодо того, власне, порушеного вами питання.  

 

КИВА І.В.  Да, я хотел чтобы… Я хотел и к коллегам, и к вам  

обратится. Спасибо вам, что играете на опережение. Взять под контроль 

каждое уголовное дело, касающееся вывоза средств личной защиты за 

границу. Я думаю, что здесь все меня коллеги поддержат, правильно.  

Спасибо большое.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сприйнято.  

Ще, колеги, є? Будь ласка, Андрій Осадчук. 

 

ОСАДЧУК А.П. Дивіться, колеги, я розумію, що ми зараз… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мікрофон. Не чути вас. 

 

ОСАДЧУК А.П. Ми зараз активно керуємося емоціями, бо складна 

ситуація. Але, як на мене, це насправді надмірні заходи, які мають більше 

піар-ефект, чим якийсь юридичний. Будь-який предмет, товар, який 

заборонений  Кабінетом Міністрів до вивозу, якщо його вивозять поза 
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межами митного контролю, є контрабандою за загальним правилом. Так в 

Кримінальному кодексі написано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, зараз немає товарної контрабанди вже. У нас вже 

ж в 14-му чи в 15-му році скасували відповідальність за товарну 

контрабанду.  

 

ОСАДЧУК А.П. Її зараз немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Немає. Крім спецпредметів і лісу, і деревини. Нехай 

він завершить, а після цього Григорій Миколайович.   

 

ОСАДЧУК А.П. Це стосується карантину, чи взагалі ми це 

запроваджуємо, чи на час карантину?  

 

БАКУМОВ О.С. Взагалі там немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це норма, яка не діє на час карантину. Це нова  

норма, яка буде  в Кримінальному кодексі.  

 

БАКУМОВ О.С. Ми криміналізуємо, ми повертаємо контрабанду, 

тобто криміналізуємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, може, в мікрофон тоді. Давайте тоді 

Андрій Петрович завершить і після цього… 

 

ОСАДЧУК А.П. Давайте, щоб всі розуміли, про що ми говоримо. 

Бакумов, будь ласка, ще раз. Прошу.  

 

БАКУМОВ О.С. Дякую. 
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Шановні колеги, тобто фактично вказаним законопроектом ми 

повертаємо кримінальну відповідальність за незаконне переміщення товарів 

через митний кордон України або з приховуванням від митного контролю. 

Але не в загальному значенні, як це було до того, як відбулась 

декриміналізація так званої контрабанди, а саме вибірково, і кажемо, що це 

товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню. 

Тобто повертаємо, але не в стовідсотковій формі, а в обмеженій, що 

стосується протиепідемічних товарів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре. 

Ще уточню, що не повертаємо, а мова йде про вивезення. Тобто лише в 

один бік, тому що не йде мова про переміщення в обидва боки. 

Григорій Миколайович. 

 

МАМКА Г.М. Можна кнопку нажати. 

Дивіться, я поясню першому заступнику. Просто у нас, дійсно, на 

даний час не існує такого поняття "контрабанда" відносно товарів. 

Контрабанда існує, і нею тільки займається Служба безпеки України, це 

стаття 201, і куди підпадають таких два об'єкти, два предмети дослідження –  

це зброя і наркотики – більше не існує. Всі інші товари, це ухилення від 

сплати митних платежів. Таким чином держава підійшла до цього питання. 

На даний час цей закон, ця норма нова в Кримінальному кодексі вона 

передбачає тільки засоби визначені щодо захисту від епідемії. Ну, не більше. 

І то великі, особливо великі розміри і поза митними контролями. Вона є 

специфічною, вона є вузькою, держава має право і зобов'язана на даний час 

контролювати ці засоби.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Ще, можливо, хтось з членів комітету, і після цього заступник міністра 

дасть відповідь на питання і прокоментує. Якщо можна, Андрій Петрович.  
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ОСАДЧУК А.П. Можна, практичне питання. Тобто громадяни, які сто 

відсотків будуть їздити з масками, коли, дай Боже, відновиться рух, вони під 

це не підпадають точно.  

(Шум у залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, тоді я пропоную, Олександр Банчук, дати 

відповіді на питання і, можливо, прокоментувати позицію наших колег.  

 

БАНЧУК О.А. Дякую.  

Ну, по-перше, з приводу переліку, Григорій Миколайович говорив… 

Да. (Шум у залі) Да. Але в законопроекті там визначено, що примітка 4 до 

статті, якою ми пропонуємо, визначено, що перелік цей затверджується 

Кабінетом Міністрів. І зараз є Постанова Кабінету Міністрів, вона зі змінами, 

вона від 11 березня 2020 року, ось нова, але вона вже зі змінами, яка 

встановлює перелік товарів експорту-імпорту, які підлягають ліцензуванню і 

квот на цей рік. І вони відповідно змінюються, і ми будемо, фактично, оця 

відсильна норма в статті, яку, я сподіваюсь, ця стаття буде імплементована і 

прийнята парламентом, вона буде прив'язана до цього переліку, який 

затверджений постановою Кабміну. Тому оце моя відповідь, що, в принципі, 

зараз ми, готуючи цей законопроект, ми це враховували, оце врегулювання, 

яке наразі є.  

Дякую. Будь ласка, ви.  

 

МАМКА Г.М. Ця постанова Кабміну, вона буде змінюватися. Є 

періодичність якась. Наприклад, раз на рік чи доки вона не змінена, діє…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За потребою, я так розумію…  

 

МАМКА Г.М. Немає, хорошо.  
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БАНЧУК О.А. Хотів сказати, пробачте, що постанова ця була ухвалена 

ще 24 грудня 2019 року, а 11 березня вона була змінена. Тобто за потреби 

відповідні органи, міністерства, якщо бачать… Міністерство охорони 

здоров'я, наприклад, бачить, що є потреба, тому що потрібно заборонити 

вивезення, дає пропозиції – відповідна відомча процедура і ухвалення змін до 

цієї постанови. Отаким чином це відбувається.  

З приводу, Денис Анатолійович, ваше запитання, якщо дозволите, і це 

пов’язано. Звичайно, ми… ну, потрібно думати, але з приводу з…  

конфіскація товарів. Санкція статті наразі, яку ми пропонуємо від уряду, 

передбачає конфіскацію відповідних товарів, які виявлені поза митним 

контролем. Ну, відповідно, ми тут взяли аналогію з Митним кодексом. 

Зрозуміло, що там… можна сказати в лапках "аналогію". Тобто якщо справді 

виявлені ці засоби відповідними органами, відповідними оперативними 

підрозділами Служби безпеки, то що робити з цими товарами? Повертати 

власнику? Звичайно ж, наша мета відповідно, відповідно до цієї... стягнення, 

що ми повинні ці товари конфіскувати. І відповідно до порядку, який існує в 

затвердженій постанові Кабміну, розпорядженням Кабміну визначити, куди 

ми ці засоби передамо, закладам охорони здоров'я, ну, відповідні заклади 

розпорядженням, тому що є відповідний порядок.  

Тому,  я вважаю, що тут не йдеться про конфіскацію майна, це 

зрозуміло, це йдеться спеціальна конфіскація саме тих товарів, які виявлені. 

Іншого порядку юридичного, ну, я думаю, що громадяни нас не зрозуміють, 

якщо ми зараз упустимо це питання і не запропонуємо конфіскацію, цю 

спеціальну конфіскацію у санкції цієї статті. 

 

КИВА І.В. Денис Анатольевич, хорошее ж предложение. Мы ж будем 

обогащать нашу страну, обезжиривать барыг и обогащать нашу страну. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це ж не про обогащение законопроект, да, це 

законопроект, щоби нас навпаки не спустошували якраз в цей період, якраз ці 

заходи, які нам вкрай важливі. Да, і зараз, коли в магазинах, в аптеках, 

дійсно,  немає засобів захисту.  

Колеги, всі висловилися? Можемо переходити до голосування. 

Значить, перша пропозиція була те, що, і є погодження також від 

фракцій в тому, щоби прийняти цей законопроект за основу. Тому ставлю на 

голосування пропозицію ухвалити висновок комітету та рекомендувати 

верховній Раді законопроект 3271 прийняти за основу.  

Хто – за це рішення, прошу голосувати. Проти? Утримались? 

Одноголосно. Дякую вам. Дякую вам, пане Олександре. 

Переходимо до наступного питання. Друге питання порядку денного. 

Значить, це проект Закону "Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні 

положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо 

особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час 

судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)" (реєстраційний номер 3276). Авторами є, фактично, весь наш 

комітет, а також наші колеги з комітету правової політики.  

Оскільки я перший співавтор, кілька слів скажу про мету даного 

законопроекту. Фактично, за, скажімо так, за лаштунками цього 

законопроекту стоїть вся судова система. Це питання, яке вже сьогодні вкрай 

актуальне. Це питання, яке стосується того, що судді сьогодні також 

хворіють, також попадають в обсервацію, і через це зупиняється розгляд цих 

проваджень. І це, можна сказати, ситуація є позаштатною абсолютно, і в нас є 

невідкладні рішення суддів, які потрібно приймати. Мова йде про обрання 

або продовження тримання під вартою. Це та річ, яка вкрай потрібна і вона 

має відповідно до КПК, не може змінюватись, продовжуватися.  
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Наголошую, що позиція Верховної Ради по іншим, і комітету 

профільного, по іншим процесам: цивільному, господарському, 

адміністративному, вона така, що ці строки продовжуються автоматично.  

В нашому випадку, ми розуміємо, і позиція була і колег з комітету, що 

так не може бути, тому що мова йде про, власне, обмеження волі людини, 

тому тут обов'язково має бути судовий контроль, але у разі, якщо суддя не 

може виконувати свої обов'язки і вчасно розглянути клопотання, тут 

запропонований механізм передачі такого клопотання на розгляд іншого 

судді або іншого суду.  

Крім того, цілий ряд країн, я можу назвати, це Естонія, Грузія, Албанія, 

Великобританія сьогодні вже переводять суди повністю, отакі от невідкладні 

акти, які потрібно, щоб приймав суд, виключно в режимі веб-конференції 

повністю, всі учасники, всі сторони захисту, обвинувачення присутні в 

режимі веб-конференції. Ми на це поки що не пішли. Є згода і бачення 

фракцій, що у разі, якщо обрання запобіжного заходу на будь-якій стадії 

процесу, то особа, щодо якої вирішується це питання, буде доставлена до 

суду, а щодо продовження строків, то якщо особа згодна, що її не будуть 

доставляти, вона буде присутня в режимі веб-конференції, веб-зв'язку, який 

передбачений, наголошую, вже Кримінальним процесуальним кодексом. 

Якщо особа не погоджується, в такому разі її також будуть зобов'язані 

доставити до зали суду.  

Поки що такий є консенсус між фракціями. Наголошую, що ця позиція, 

ця конструкція, напевно, днів 10 обговорювалась всіма фракціями, 

експертами. Багато що, на жаль, не увійшло в цей законопроект. І я думаю, 

що нашому комітету обов'язково, і ми вже зараз ведемо роботу щодо 

наступних етапів і кроків, які необхідно буде прийняти, можливо, в більш 

жорсткому режимі, особливо зважаючи на можливе запровадження 

надзвичайного стану. Це також нам треба все спрогнозувати, які зміни 

необхідні.  
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Тому я не буду більше коментувати законопроект, ви всі з ним знайомі. 

Я пропоную коротко висловитись. І після цього переходити до голосування.  

Будь ласка, перший був Григорій Миколайович і Андрій Петрович. 

Прошу вас.  

 

МАМКА Г.М. Я вибачаюсь, Андрій Петрович.  

Перше, хотів би добавити до першого питання з мотивів. Дійсно, 

конфіскація товарів, які будуть об'єктом дослідження в рамках 

кримінального провадження, по суті, вихід один. На стадії до закінчення 

судового розслідування це передача товарів через АРМА. Нам необхідно все-

таки на комітеті розглянути питання щодо цього органу за участю 

правоохоронних органів. І все-таки, що йому не хватає законодавчо. На мою 

думку, є всі повноваження, але вони не виконуються АРМА, для того, щоб  з 

поліції забирати товари, перепродавати їх або давати їх в користування з 

боку держави. Все-таки запланувати захід за участю співробітників АРМА 

для того, щоб визначитись, що кому не вистачає на законодавчому рівні для 

того, щоб були повноваження і Кабмін на АРМА не перекладав зобов'язань, 

поліція на АРМА, АРМА на відсутність законодавства. Це перше питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Григорій Миколайович, одразу прокоментую. Будь 

ласка,  секретаріат, зафіксуйте. От як тільки ми... Фактично, ми можемо вже 

для нарад, тобто це не буде засідання комітету, а в якості наради 

запланувати, напевно, на наступний тиждень, тому що на цей ми запланували 

Генеральну прокуратуру, зробити таку онлайн-зустріч з представниками 

АРМА і обговорити це питання.  

 

МАМКА Г.М. Необхідно включатися, тому що всі скаржаться, і, по 

суті, державний апарат такий, який спеціально створювався для того, щоб 

вирішувати ці питання, а він фактично заблокував роботу щодо передачі 
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майна, яке вилучене уже на даний час поліцією і правоохоронними 

органами…   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сприймається.  

 

МАМКА Г.М. …для того, щоб все-таки ним громадяни України 

розпоряджалися і використовували для захисту безпеки.  

Друге. З приводу судів. Я б хотів поставити питання і підняти його на 

комітеті. Законопроект, все-таки необхідно комплексно змінювати 

Кримінально-процесуальний кодекс. І епідемія в цьому підштовхнула нас на 

даний час.  

Що мається на увазі, цей законопроект? Всі процеси щодо обрання, 

продовження запобіжного заходу онлайн-режим крім Вищого 

антикорупційного суду. Вищий антикорупційний суд, не так там багато 

кримінальний проваджень, і, по суті, люди, які притягаються до 

відповідальності, сторони захисту платоспроможні, і вони можуть 

забезпечити і захист свого здоров'я, і всього іншого. Цим законопроектом 

передбачено крім Вищого антикорупційного суду. Це основний момент, 

який, по суті, визначальний.  

Цей законопроект створить, більш полегшить і забезпечить безпеку як 

суддів, так і співробітників правоохоронних органів, і сторони процесу, і 

прокурора, і слідчого, і конвойних підрозділів, які будуть доставляти людей 

щодо уникнення зараження. Але необхідно також підняти питання, той 

законопроект, який пройшов через наш комітет, і зміна щодо відкриття 

повноважень процесуальному керівнику щодо обрання запобіжного заходу, 

це зобов'язання і все інше. Ці закони є, їх необхідно піднімати, включати і 

зменшувати контактування процесу саме процесуальних керівників, слідчих і 

суду, і продовження строків досудового розслідування, щоб прокурор їх 

продовжував. Але все рівно слідчі будуть ходити до суду і навантажувати 

суд, і все-таки будуть існувати великі ризики щодо зараження хворобами.  
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На мою думку, що все-таки цей законопроект ми повинні підтримати, і 

все-таки підняти питання щодо внесення в зал тих законопроектів, які вже  

пройшли через наш комітет щодо зміни до КПК. І по суті вони на часі і 

зменшать контактування правоохоронних органів, учасників процесу судової 

гілки влади і, по суті, так можемо забезпечити і щодо продовження термінів, 

і щодо обрання запобіжних заходів, і забезпечити безпеку осіб, які беруть 

участь в кримінальному судочинстві.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Андрій Петрович 

 

ОСАДЧУК А.П. Я, власне, хотів, щоб ми всі чітко розуміли остаточні 

зміни, які були внесені. Ми всі знаємо, що вчора фактично переподавався 

законопроект. Я би просто просив, що і для стенограми, і для всіх, да, в чому 

оця от зміна, яка була вчора зроблена, полягає, ну, фактично, зачитайте 

просто ці пару слів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я прокоментую. Мова іде про абзац, по-моєму, 

десятий, де змінено, що... ми пропонували, що режим відео-конференції на 

етапі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ми 

спочатку пропонували, щоб він був на вибір. Тобто якщо людина не 

заперечує, то через веб-конференцію. Але представники фракцій вчора 

висловилися проти і виставили за вимогу, що в усіх ста відсотках випадків, 

це була позиція, зокрема фракції БЮТ, особа доставлялась, згодна вона чи не 

згодна – все одно доставляється. Ми з цим погодилися. На етапі продовження 

строку тримання під вартою, отут, значить, було, що ми пропонували на 

етапі продовження всі – через веб-конференцію. Погодились на тому, що на 

вибір. Тобто якщо людина згодна, то тоді веб-конференція, якщо не згодна – 
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доставляється до суду. Отака була зміна і позиція. Все решта, ну, залишилось 

незмінним.  

Крім того, я скажу, що ми ще виявили одну неточність, а саме, в 

законопроекті, який розглядається зараз економічним комітетом, так званий 

великий пакет змін до, значить, стосовно економічних питань, і там також 

обговорювалося в межах цього законопроекту ці ідеї, зміни до КПК. І я так 

розумію, ми вже вночі сьогодні  виявили, тому що він також переподавався, 

що технічно кілька абзаців з цього законопроекту залишилися в тому 

законопроекті. Кілька, тобто там три абзаци, не повністю ця ідея. І я думаю, 

що якщо законопроект економічного комітету сьогодні буде прийнятий за 

основу і в цілому, а є така позиція, то нам прийдеться до другого читання цей 

законопроект, якщо воно буде, якщо ми не приймемо в цілому сьогодні, 

переробляти його, враховуючи вже прийняті зміни. Ну, це якраз питання 

такої надзвичайної ситуації, в якій ми зараз всі перебуваємо.  

Будь ласка, тоді, чи є запитання, чи можна переходити до голосування, 

колеги? Давайте тоді так. 

Ставлю на голосування пропозицію ухвалити висновок комітету і 

рекомендувати Верховній Раді законопроект 3276 включити відповідно до 

порядку денного позачергової сесії дев'ятого скликання та за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому. Тут будемо 

таким чином.  

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримались? 

Одноголосно.  

Колеги, сьогодні на 11 годину ще буде зібрання Погоджувальної ради. 

Там, наскільки мені відомо, буде обговорюватись ще питання порядку 

денного позачергової сесії або, можливо, інші питання. І, можливо, там 

будуть ще питання, які потребуватимуть участі і зібрання нашого комітету. У 

цьому разі, будь ласка, слідкуйте за повідомленнями. Якщо буде потреба, 

зберемось ще до позачергового засідання. 

Я вам дякую. Порядок денний вичерпано.  
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Будь ласка, Ілля.  

 

КИВА І.В. Ну, я прошу прощения. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В межах комітету ви хочете вже після цього? 

 

КИВА І.В. (Виступ російською мовою) Конечно-конечно. Я хотел бы 

еще попросить коллег рассмотреть возможность, у вас, Денис Анатольевич, в 

первую очередь, о возможности внесения и разработки законопроекта, 

который позволит нести уголовную ответственность тем, кто сегодня 

скуповує средства личной защиты, перепродает их в десятки раз дороже, 

наживаясь сегодня на проблематике. Я прошу комитет и членов комитета 

обратить на это внимание. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ілля, такі ідеї вже є. Вже є кілька законопроектів, я 

зразу вам відповідаю. Це законопроект наших колег, точніше, декількох 

фракцій, який зареєстрований вчора вночі. Є законопроект народного 

депутата Качури також в цьому напрямку. Я знаю, що у членів нашого 

комітету є такої ідеї, яким чином. Ми розуміємо тут всю складність цього 

механізму, його треба дуже чітко прописати. 

 

КИВА І.В. Очень сложный вопрос, но он очень нужный, потому что 

получается, мы эти маски покупаем как минимум в 30-50 дороже от их 

номинальной стоимости. И эта вся нагрузка  ложится на простых же людей, 

вы понимаете.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександре, будь ласка. З цього приводу? Будь 

ласка.   
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КИВА І.В.  То есть если мы их не урегулируем и мы их не поставим в 

рамки, это будет нерешаемый вопрос.  

Спасибо большой.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Олександр Бакумов.  

 

БАКУМОВ О.С.  Дозвольте, я також прокоментую.  

Шановні колеги, дійсно, головуючий сказав, що є законопроект, який 

вже зареєстрований, з приводу цього питання. Я пропоную нам в робочому 

форматі от зараз, можна і до пленарного засідання цю проблематику 

обговорити.  

Як на мене, то сама формула, за якою намагаються врегулювати цю 

ситуацію, вона не зовсім правильна, тому що вона порушує базові принципи 

діяльності ринку, сучасного ринку. І ми не можемо порушувати і зазіхати на 

це, тому що ми можемо перетворюватися, вибачте мене, на "совок".  

Тому тут треба разом зібратися і подивитися, якими методами і за 

допомогою яких інструментів ми зможемо зробити так, аби таких ситуацій не 

було. В мене є моя особиста пропозиція, в мене є проект, я його не 

реєстрував, я можу його презентувати. Подивіться, я теж  ваші думки хочу 

почути, як ви це бачите. Ну, я пропоную це поза межами комітету зробити в 

робочому форматі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Безперечно.  

 

КИВА І.В. …на рабочую группу, в прямом смысле этого слова, где мы 

бы могли это все обговорить, я извиняюсь. Ну, вы как модератор, вы как 

руководитель дайте возможность, давайте соберемся и, правда, обговорим.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, нам не потрібно навіть збиратися, ми 

можемо це в онлайн-режимі. Є ідеї, є законопроекти, ми їх можемо 

обговорювати, критикувати і виносити на результат.   

 

КИВА І.В.  Ну, хорошо. Ну, давайте так, в любом… Но во всяком 

случае ладно, я то с Александром точно всегда смогу этот вопрос.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Григорій Миколайович.  

 

КИВА І.В. Но хотелось бы, чтобы все участники комитета высказали 

свое мнение в этом обсуждении. Потому что я  хочу в "совок".  

(Шум у залі)  

 

МАМКА Г.М. Шановні колеги, хочу все-таки сказати про те, що 

перепродаж товарів, яка на даний час називається "бізнесом" або "умовами 

ринку", я не зовсім розумію. Я розумію, в моєму розумінні: а) виробник і 

особа, другий етап,  яка надає послугу щодо продажу. І кінцевий – це 

покупець. Покупець – це громадянин України. Виробник, він показує 

відкрито для податкових органів затратну частину і скільки він заробляє. 

Після цього цей продукт, якщо він коштував 2 гривні від виробника, 

поступає в аптеку. І він, на мою думку, не може коштувати більше, чим 150 

відсотків накрутки, це в півтора рази. Тобто якщо 2 гривні, то це 4,5 гривні 

отримує посередник. 4,5 гривні плюс 20 відсотків ПДВ сплачує покупець. Це 

5 гривень. На даний час у нас маска мінімально до 30 гривень.  

Що ми маємо? Якщо маска коштує 2 гривні, то 2 тисячі відсотків 

отримує посередник. Ну, таке неможливе даже в любій вільній економічній 

зоні, в ринкових відносинах. І назвати це іншими словами, як "спекуляція", 

ну, я не бачу. Я не хочу такого ринку, я не хочу такого, щоб посередник, який 

не має затратної частини, а представляє свої орендовані приміщення для 
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продажу, отримував за це 2 тисячі відсотків. Чому у відсотках? Тому що вся 

держава наша рахує 20 відсотків ПДВ і всього іншого.  

На мою думку, що цей законопроект потрібен. Потрібно, щоб 

посередник заробляв на цьому кошти не більше, чим у 1,5 рази. Він буде 

більше, чим той виробник, який виготовляє товар, заробляти, 

використовуючи надання послуги. Тоді це буде: а) вірно під цей процес 

карантину. Тоді не буде космічних цін на засоби захисту, тому що 

респіратори коштують більше 250 гривень в залежності від форми захисту і 

всього іншого. Цього не повинно бути. А необхідно, якщо ринок регулювати, 

під час епідемії і карантину, то необхідно відкрито й прозоро. 

Ще хочу звернути увагу, якщо от я говорив аналогію – 5 гривень, да, 

продаж повинен бути, 20 відсотків податку сплачує покупець, а перевести 

кошти в готівку через виведення ФОПів – тільки 6 відсотків. Це кошти на 

даний час на ринку України.  

Тепер давайте порахуємо, хто з цього виграє: посередник, який ставить 

2 тисячі відсотків і не сплачує податків, тільки  6 відсотків з цієї цифри буде 

сплачувати. На мою думку, що необхідно все-таки комітету включитися, 

обговорити цю рецептуру, цей механізм, криміналізувати на даний період 

часу, тим паче, що представник Кабінету Міністрів, заступник міністра 

юстиції сказав дуже прості речі, що ці дії, цей перелік товарів, в тому числі 

цінова політика може   регулюватися постановою Кабінету Міністрів. Цих 

товарів не дуже багато, але на даний час Президент і Кабмін регулює гроші 

щодо поселення обсервації, визначення ціни обсервації, отримання номеру   і 

всього іншого, то чому тут в цьому випадку  ці товари й послуги не можуть 

під час карантинних заходів, епідемій й всього іншого регулюватися таким 

чином і для того, щоб "дурь каждого была видна", хто заробляє на горі з 

підприємців, які  отримують  послугу, тому що ну питання регулювання з 

боку ціни і якості від держави не існує на  даний час (при минулій владі ці 

підрозділи були скорочені), так що, на мою думку, все-таки законопроект цей 

повинен  бути внесений в зал.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що питання зрозуміле. Я прошу тоді 

Олександра Бакумова взяти модерацію цього процесу як керівника 

підкомітету. Єдине, що я хочу донести, що на вчорашній нараді 

представників фракцій у тому числі обговорювався   цей законопроект і які 

звучали застереження? В тому, щоби, звичайно, ми в цьому механізмі, за 

який всі виступають, що, да, він потрібен, але зараз на всьому світовому 

ринку  відбувається шалена конкуренція. Українські підприємці намагаються 

скупити з-за кордону в тому числі часто втридорога засоби захисту ті ж самі 

препарати вентиляції легенів, штучної вентиляції легенів, інші медприпарати 

і обладнання, в тому числі вже переплачуючи там, і ми не маємо вдарити по 

тих, хто зараз по закордонах всюди викуповує, щоб ми могли це все. Тобто… 

 

МАМКА Г.М. Цей законопроект стосується перепродажу товарів, ну, 

ніяк  зовсім не закупка і постановка на облік. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я якраз акцентую увагу на тому, щоб ми якраз 

цього уникли.  

Олександр Банчук, будь ласка, ви ще просили. Так, висловитеся, прошу 

вас. Бо вас згадували. 

 

БАНЧУК О.А. Да, згадували. Тому я хотів просто, щоб при цій 

розробці звичайно, от я би хотів, щоб моя пропозиція особисто в тому, що я з 

цим законопроектом, який, дякую, вам ви підтримали, щоб було враховано 

також і до обговорення залучені представники Міністерства економіки, 

Міністерства фінансів і антимонопольного комітету. Справді, щоб… 

 

МАМКА Г.М. Ініціатором цього… 
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БАНЧУК О.А. Тому що,  щоб, справді, тут дуже важливі економічні і 

фіскальні речі, щоб ми Кримінальним кодексом, і потрібні знання саме 

економічні і фінансові, щоб ми просто змінами до Кримінального кодексу 

справді не обмежили і взагалі не провели, що дефіцит буде. Бо, наприклад, 

підприємці не захочуть, я не знають, які будуть наслідки, да, не захочуть 

мати справи з цим бізнесом.  

Тому пропозиція. Міністерство економіки, Міністерство фінансів і 

представники Антимонопольного комітету в обговоренні цих питань, цього 

законопроекту дуже важливі, на мій погляд. Щоб почути уряд і 

Антимонопольний комітет як незалежний орган.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Я пропоную завершити обговорення, ми все одно тим паче перейдемо. 

Порядок денний вичерпано. Оголошую засідання комітету закритим. 

Дякую вам. До зустрічі о другій годині. 

 

 

 


