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16     листопада     2016 р. 

 

 

 

Головує: Голова Комітету Кожем’якін А.А.  
 

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

Купрій В.М., н.д. Костенко П.П., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Король В.М., н.д. Мацола 

Р.М., н.д. Мисик В.Ю., н.д. Мірошниченко Ю.Р., н.д. Развадовський В.Й., н.д. 

Соляр В.М. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: Драп’ятий Б.Є.,                  

Шпортько О.М., Гільченко Л.М., Іськова Т.А., Карчемська Т.М., Соболевський 

І.В., Туренко О.М. 

 

Запрошені: 
 

народний депутат України - Представник Президента України у Верховній 

Раді України – Герасимов Артур Володимирович,  

народний депутат України – Парасюк Володимир Зіновійович, 

народний депутат України – Вінник Іван Юлійович,  

народний депутат України – Заставний Роман Йосипович, 

народний депутат України – Мураєв Євгеній Володимирович 

народний депутат України – Карпунцов Валерій Віталійович, 

народний депутат України – Данченко Олександр Іванович, 

народний депутат України – Луценко Ірина Степанівна.  

народний депутат України – Рабінович Вадим Зіновійович. 

 

Присутні: 
 

народний депутат України – Карпунцов Валерій Віталійович, 

народний депутат України – Луценко Ірина Степанівна,  

прокурор відділу Управління правового забезпечення Генеральної 

прокуратури України – Верба Андрій Сергійович, 
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директор департаменту екологічного контролю Державної екологічної 

інспекції України – Глушаниця Максим Володимирович. 

головний спеціаліст Юридичного управління Державної служби геології та 

надр України – Григораш Андрій Георгійович, 

представник офісу Ради Європи в Україні  – Христова Ганна, 

представник ГО «Спілка Ветеранів війни з Росією» – Войтко Олександр. 

 

 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за незаконну забудову прибережних 

захисних смуг водних об'єктів» (реєстр. № 4949), поданий народним депутатом 

України Парасюком В.З. Перше читання. 

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

актів України щодо удосконалення інформаційного режиму проведення 

антитерористичної операції» (реєстр. № 2050а), поданий народними депутатами 

України Вінником І.Ю., Тимчуком Д.Б., Кривенком В.В. Перше читання. 

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

Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за 

пропаганду і поширення ідеології тероризму» (реєстр. №3506), поданий 

народним депутатом України Рабіновичем В.З. Перше читання.  

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 364-1 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за 

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 

права)» (реєстр. №2397а), поданий народним депутатом України Заставним Р.Й. 

Перше читання.  
5. Про проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо незастосування давності в разі ухилення від сплати податків, 

зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування)» (реєстр. № 4765), поданий народним депутатом України 

Мураєвим Є.В.  Перше читання. 

6. Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 469 

Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань 

удосконалення інституту угод про визнання винуватості між прокурором та 

підозрюваним чи обвинуваченим» (реєстр. №5211), поданий народним 

депутатом України Паламарчуком М.П. Перше читання.  

7. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування, 

використання бурштину, незаконні операції, у тому числі переміщення його 
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через митний кордон України» (реєстр. №5096), поданий народними депутатами 

України Карпунцовим В.В., Мельничуком І.І. Перше читання. 

8. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посилення відповідальності за незаконну порубку лісу та 

незаконні операції з лісоматеріалами та пиломатеріалами)» (реєстр. №5098), 

поданий народними депутатами України Карпунцовим В.В., Мельничуком І.І. 

Перше читання. 

9. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо збільшення міри покарання за незаконну порубку лісу» (реєстр. 

№5098-1), поданий народним депутатом України Парасюком В.З. Перше 

читання. 

10. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування, 

використання та незаконні операції з корисними копалинами 

загальнодержавного значення» (реєстр. №5099), поданий народними депутатами 

України Карпунцовим В.В., Мельничуком І.І. Перше читання. 

 11. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення відповідальності за здійснення несанкціонованого 

доступу до інформаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем» 

(реєстр. №2641), поданий народними депутатами України Данченком О.І., 

Бабенком В.Б. та інш. Комітет головний. Перше читання. (Виноситься 

вчетверте). 

12. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у 

зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (реєстр. 

№4952), поданий народним депутатом України Луценко І.С.  Перше читання. 

13. Про пропозиції Президента України до Закону України «Про амністію у 

2016 році» (реєстр. № законопроекту 4255). 

14. Різне. 

 

 

 

1. ПРО  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання Комітету на 16.11.2016 року. 

 

Доповів: н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Відкрити засідання Комітету та розпочати роботу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 
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Пропозиція Голови Комітету Кожем’якіна А.А.: розглянути питання 

щодо включення до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання проекти законів України: «Про внесення змін до статті 72 

Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування 

строку попереднього ув'язнення» (реєстр. №5259), «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку 

зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання)» (реєстр. 

№5259-1) та «Про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України 

щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення» 

(реєстр. №5259-2). 

 

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

Мисик В.Ю.,  н.д. Паламарчук М.П.  

 

Проголосовано:  “за” – 0 

     “проти” – 8 

     “утрималось” -  4 
 

Прийнято рішення:  рекомендувати Верховній Раді України не включати 

до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

зазначені проекти законів. 

 

2. Затвердити порядок денний засідання Комітету на 16.11.2016 року.  

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 
 

2. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
 

І. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне 

видобування, використання бурштину, незаконні операції, у тому числі 

переміщення його через митний кордон України» (реєстр. №5096), поданий 

народними депутатами України Карпунцовим В.В., Мельничуком І.І. Перше 

читання. 

 

Доповіли: н.д. Карпунцов В.В., н.д Паламарчук М.П. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Баранець В.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Мосійчук І.В., н.д. Развадовський В.Й., н.д. 

Кожем’якін А.А., н.д. Безбах Я.Я., н.д. Соляр В.М.  
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УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений проект Закону суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” –  6 

     “проти” –  3 

     “утрималось” – 2 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за незаконну 

порубку лісу та незаконні операції з лісоматеріалами та пиломатеріалами)» 

(реєстр. №5098), поданий народними депутатами України Карпунцовим В.В., 

Мельничуком І.І. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Карпунцов В.В., н.д Паламарчук М.П. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Гільченко Л.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Мосійчук І.В.  

 

1. Пропозиція №1: Рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду в першому читанні повернути зазначений проект Закону 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” –  5 

     “проти” –  4 

     “утрималось” – 2 

 

Пропозицію не підтримано. 

 

1. Пропозиція №2: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – 4 

     “проти” – 5 

     “утрималось” - 2 

 

Пропозицію не підтримано. 

 

РІШЕННЯ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект Закону. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо збільшення міри покарання за незаконну 
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порубку лісу» (реєстр. №5098-1), поданий народним депутатом України 

Парасюком В.З. Перше читання. 

 

Доповів: н.д Паламарчук М.П. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Туренко О.М. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений проект Закону суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” –  8 

     “проти” –  0 

     “утрималось” – 2 

 

IV. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне 

видобування, використання та незаконні операції з корисними копалинами 

загальнодержавного значення» (реєстр. №5099), поданий народними депутатами 

України Карпунцовим В.В., Мельничуком І.І. Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Карпунцов В.В., н.д Паламарчук М.П. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Баранець В.А. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., предст. Генпрокуратури 

Верба А.С.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні повернути зазначений проект Закону суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Проголосовано:  “за” – 7 

     “проти” – 3 

     “утрималось” - 1 

 

V. СЛУХАЛИ: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами» (реєстр. №4952), поданий народним депутатом України Луценко І.С.  

Перше читання. 

 

Доповіли: н.д. Луценко І.С., н.д. Мірошниченко Ю.В. 

Супроводження матеріалів – головний консультант Іськова Т.А. 
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В обговоренні взяли участь: н.д. Купрій В.М., н.д. Мосійчук І.В., н.д.  

Мисик В.Ю., н.д. Кожем’якін А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

зазначений проект Закону в першому читанні за основу. 

 

Проголосовано:  “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Про пропозиції Президента України до Закону України 

«Про амністію у 2016 році» (реєстр. № законопроекту 4255). 
 

Доповів:  н.д. Мірошниченко Ю.Р.  

Супроводження матеріалів – заст. зав. секретаріату Комітету Шпортько О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: н.д. Кожем’якін А.А., н.д. Безбах Я.Я., н.д. 

Развадовський В.Й.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України погодитися з 

пропозиціями Президента України та прийняти Закон «Про амністію у 2016 

році» в новій редакції. 

 

Проголосовано:   “за” – одноголосно 

     “проти” – 0 

     “утрималось” -  0 

 

У зв’язку з відсутністю суб’єктів права законодавчої 

ініціативи та кворуму інші питання порядку денного 

розглядатимуться на одному з наступних засідань Комітету. 
 

 

 

 

 

Голова Комітету          А.Кожем’якін  
 

 

 

Секретар Комітету                   А.Геращенко 

 


