СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності
15 вересня 2020 року
Веде засідання голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, можемо розпочинати засідання. Доброго дня
всім вам! Трансляція розпочата. Можемо розпочинати комітет.
В нас на порядок денний сьогодні винесено одне питання – це питання
відбору, повторного відбору представників Верховної Ради до складу Комісії
з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. (Шум у
залі) Мені можна не виступати, я бачу.
В нас сьогодні завдання, одне питання - це розглянути і прийняти
рішення щодо представників до комісії з зайняття адмінпосад у САП. І
подати наші пропозиції до Верховної Ради України. Хто за затвердження
такого порядку денного, прошу голосувати.
Хто – за? Проти? Утримались? Одноголосно. Порядок денний
затверджено. Можемо переходити до роботи.
Значить, по першому питанню, колеги, у нас визначено ряд
представників, а саме: 17 кандидатів від фракцій і груп. Значить, ми з вами
вже визначалися з порядком розгляду і регламентом щодо розгляду таких
питань. Ми працюємо наступним чином. По кожному з кандидатів - вони є на
зв'язку зараз, максимально, наскільки мені відомо, з ким змогли зв'язатися,
вони є на зв'язку, фракції і групи забезпечили їх участь, - значить, ми
заслуховуємо в алфавітному порядку список. Якщо є питання до особи, ми
його піднімаємо. Якщо особу ми вже заслуховували на минулих засіданнях,
тоді лише якщо є додаткові питання. В даному випадку продовжуємо
рухатись далі.
Отже, згідно визначеного списку так само і в кінці ми голосуємо
відповідно, коли всіх заслухали, всім задали питання, визначаємося вже

тільки по алфавіту. Я буду представляти особу в алфавітному порядку, яка
фракція або партія висувала цю особу. І далі ми переходимо до обговорення.
Приймається? Приймається.
Перший кандидат (в алфавітному порядку, наголошую) Боровик
Андрій Петрович, делегований фракцією політичної партії "Голос" у
Верховній Раді. Він вже був делегований на минулих засіданнях. Відповідно
чи є додаткові запитання до нього? Андрій Петрович - виконавчий директор
"Трансперенсі Інтернешнл Україна", член Комітету з питань доброчесності у
Всеукраїнській Мережі Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC), член
Національної ради з питань антикорупційної політики.
Да, він вже був у нас. Значить, ми вже щодо нього голосували. Чи є
питання? Чи можемо рухатись далі? Ми в кінці всіх голосуємо.
Далі. Наступний - Бусол Олена Юріївна, депутатська партія "За
майбутнє". Олена Юріївна вперше подана групою. Старший науковий
співробітник, завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Навчальнонаукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету
імені Володимира Вернадського, доктор юридичних наук. Пані Олена є на
зв'язку?
УСТІНОВА О.Ю. Дякую. У мене до Олени Юріївни одне питання.
Який у неї досвід боротьби з корупцією? Тому що я знаю, що вона в ДБР, в
АРМА, подавалась, не здала іспити, вона тести не змогла скласти.
______________. (Не чути)
УСТІНОВА О.Ю. Ну, хвилювалась, не хвилювалась… Зараз вона
цілого антикорупційного прокурора має обирати. Дякую.
БУСОЛ О.Ю. (Не чути) Щодо моєї трудової діяльності у сфері
корупції …звук є … щось я не чую. Ви мене чуєте?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вас чути.
БУСОЛ О.Ю. Я працювала з 2008 року, по-перше в Міжвідомчому
науково-дослідному центрі по боротьбі з організованою злочинністю і
корупцією при РНБО України начальником відділу по боротьбі з корупцією і
економічними злочинами. Далі, до роботи у міжвідомчому науководослідному центрі я працювала в Департаменті державної служби по
боротьбі з економічною злочинністю де теж займалася, зокрема, питаннями
корупції. Я полковник міліції у відставці, тож всі ці питання мені дуже відомі
з практики. Щодо корупції у мене тема дисертації

відповідає тематики

протидія

контексті

корупційної

злочинності

в

Україні

у

сучасної

антикорупційної стратегії. Тобто, все життя моє присвячено практично
вивченню корупції в якій я маю досвід розробки концепцій, державних
програм, стратегій, проектів законів України, ну прогнози, всілякі науковопрактичні

довідки,

науково—інформаційні,

спеціальність як кандидата наук…...

аналітичні.

Друга

моя

оперативно-пошукова діяльність. Це

організація аналітичної розвідки в оперативних підрозділах МВС України.
Тобто, що стосується аналітики, це я вважаю своїм так скажімо… і ви можете
подивитися мої роботи в Юридичному віснику України газеті, де я піднімала
питання корупції і державного управління і організації і висвітлювала роботу
конкурсів на державні посади, зокрема в ДБР і інших. У мене є монографія
…або

Державне бюро розслідувань України, де я проаналізувала і

висловила…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олена, дякуємо вам. Достатньо інформації.
Колеги, рухаємося далі. Власова Ганна Петрівна. Минулого разу вона
була делегована. Але от, наскільки мені підказали в секретаріаті, не було з
нею зв'язку. Ганна Петрівна зараз є на зв'язку. Вона делегована депутатською
групою "Довіра". Ганна Петрівна. Чи є до неї запитання?

ВЛАСОВА Г.П. Доброго дня!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Ганна Петрівна – професор кафедри
права недержавного навчального закладу "Європейський університет",
доктор юридичних наук, професор.
Чи

є питання до

Ганни

Петрівни?

Вона вже, в принципі,

обговорювалась минулого разу. Немає. Ганна Петрівна, дякую вам.
ВЛАСОВА Г.П. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Гуджал Андрій Андрійович, делегований фракцією
політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді.
Розглядався минулого разу. Був підтриманий також комітетом. Можемо
рухатись далі щодо нього?
ІОНУШАС С.К. Доброго дня! Сергій Іонушас. У мене є питання до вас.
Дуже вам дякую, що ви особисто присутні. Ми всі це цінуємо в нашому
комітеті. Питання щодо можливого конфлікту інтересів, виходячи з того, що,
я так розумію, ви адвокат. Чи не буде якихсь питань пов'язаних з тим, що ви
представляєте інтереси клієнтів? А якщо зараз представляєте, то чи готові ви
відмовитись на час праці, чи якимсь іншим чином?
Дякую.
ГУДЖАЛ А.А. Шановні народні депутати, хочу повідомити, що на
сьогоднішній день я не маю жодного клієнта, досудове розслідування в
якому здійснювалося б співробітниками Національного антикорупційного
бюро, або процесуальне керівництво, де здійснювала Спеціалізована
антикорупційна прокуратура.
Дякую за запитання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Колеги, чи є ще питання? Юлія, будь ласка.
ЯЦИК Ю.Г. Я б хотіла запитати. Минулого засідання комітету один з
наших колег зазначав про те, що ви були звільнені з органів прокуратури,
оскільки ви не пройшли атестацію в органах прокуратури або негативно
якось її склали. Можете прокоментувати ситуацію з вашим проходженням
атестації?
ГУДЖАЛ А.А. Дякую за запитання. Шановні народні депутати, хочу
вам повідомити, що я не проходив атестацію в органах прокуратури.
Пояснюю, чому я її не проходив. Звісно, коли розпочалося реформування
органів прокуратури, всім працівникам прокуратури було запропоновано
подати заяву саме встановленого зразка. Враховуючи те, що увесь проміжок
часу я завжди боровся з корупцією, і не просто на словах, а на ділі, і в цьому
є значні результати боротьби з корупцією, і давав присягу працівника
прокуратури, то відповідно, враховуючи те, що така заява не відповідає ні
Конституції, ні законам України, я відповідно і подав заяву саме
невстановленого зразка, яка не буде суперечити ні Конституції, ні законам.
Наразі, на сьогоднішній день я звернувся до суду і оскаржую своє
незаконне звільнення в органах прокуратури. Ви уже бачите, що судова
практика йде саме таким чином, що результати такої атестації і саме суди
визнають незаконним звільнення працівників прокуратури з органів
прокуратури через грубе порушення законодавства про працю. Тому я
подавав заяву невстановленого зразка, саме ту, яка не суперечить
Конституції і законам України, тому і не проходив відповідно атестацію,
просто був не допущений до проведення атестації.
МАМКА Г.М. Але, аби допустили, то з задоволенням би її пройшли?

ГУДЖАЛ А.А. Звичайно. Звичайно. Якби заява відповідала чинному
законодавству, звичайно, я приймав би участь і продовжував би боротися з
корупцією.
УСТІНОВА О.Ю. (Не чути)
ГУДЖАЛ А.А. Шановна пані Олександра, я вам пояснюю. Саме
наказом Генерального прокурора України номер 221 було визначено порядок
і зміст саме тієї заяви. За змістом тієї заяви кожний працівник прокуратури
погоджувався на те, що щодо нього може бути використана при проходженні
атестації інформація з анонімних джерел, яка не потребує ніякого
підтвердження. І така… Ну, відповідно я не можу… в Україні діє презумпція
невинуватості.
УСТІНОВА О.Ю. Чекайте, вас колись суддя навіть відстороняв за те,
що ви порушували презумпцію невинуватості.
ГУДЖАЛ А.А. Дивіться, я, пані Олександра, ще раз вам пояснюю.
УСТІНОВА О.Ю. Було таке чи ні, скажіть?
ГУДЖАЛ А.А. Звичайно, було. Ну, я з цього приводу хочу пояснити.
При розгляді заяв про відвід суд зобов'язаний вислухати позицію сторони. З
цього приводу, пані Олександра, я вам давав свою аргументовану відповідь.
Крім того, для шановних народних депутатів України повідомлю, що
на минулому засіданні комітету пані Олександра повідомила щодо мене
недостовірну інформацію. І з даного приводу мною відправлена їй претензія
для того, щоб вона публічно спростувала недостовірну інформацію, яка
повідомлена щодо мене на засіданні комітету. Ну наразі відповіді від пані
Олександри я не отримав.

УСТІНОВА О.Ю. Я перший раз чую про те, що ви мені щось
відправляли.
ГУДЖАЛ А.А. Пані Олександра, я скерував вам на вашу громадську
приймальню в місті Вінниці, а також скерував відповідного листа на вашу
електронну адресу.
УСТІНОВА О.Ю. ….. Це перше.
По-друге, я говорила про те, що вас було відсторонено. І вам дала
відвід суддя саме за те, що ви порушили презумпцію невинуватості.……
ГУДЖАЛ А.А. Дивіться. Я на засіданні…
УСТІНОВА О.Ю. (Не чути)
ГУДЖАЛ А.А. Ні-ні, пані Олександра, ви сказали, що я не пройшов
атестацію. Я її не проходив. Мене просто не допустили до проходження
атестації.
УСТІНОВА О.Ю. Ви її не пройшли, тому що ви відмовилися її
проходити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Дякую вам.
Переходимо до наступного кандидата. Дрозд Олексій Юрійович. Він
вже розглядався минулого разу на комітеті і був підтриманий комітетом.
Можемо йти далі?
Коваль Катерина Петрівна, делегована депутатською групою "За
майбутнє". Катерина Петрівна заступник голови Союзу юристів України.
Вона вперше делегована до складу, відповідно як кандидат до складу

конкурсної комісії.
Якщо є запитання до Катерини Петрівни, будь ласка, прошу їх задати.
Будь ласка.
МЕДЯНИК В.А. А вона є взагалі? Немає?
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Що таке? Не вийшла на зв'язок?
ІОНУШАС С.К. Ну, трошки пізніше.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, можливо, пізніше, да.
Йдемо далі, колеги. Наступний кандидат - Куц Віталій Миколайович,
делегований фракцією політичною партії "Слуга народну". Він вже був
підтриманий комітетом минулого разу. Можемо рухатись далі, так?
Навроцький

Вячеслав

Олександрович,

делегований

фракцією

політичної партії "Слуга народу". Він також був підтриманий комітетом в
минулий раз. Чи є додаткові питання до Вячеслава Олександровича?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рухаємося далі. Тарас Петрович Пошиванюк,
делегований депутатською групою "Партія "За майбутнє". Чи є він на
зв'язку? Тарас Петрович – адвокат, партнер в Адвокатському об'єднанні
EQUITY. Вітаю вас, Тарасе Петровичу! До вас є запитання у членів комітету.
ПОШИВАНЮК Т.П. Доброго дня! Слухаю вас.
ІОНУШАС С.К. Доброго дня, колега! Тарасе Петровичу, моє прізвище
Іонушас Сергій Костянтинович.
Питання стандартне: щодо можливого конфлікту інтересів, оскільки ви

працюєте в юридичній компанії, якщо я не помиляюсь, у тому числі у сфері
White-Collar Crime. Ну, так зазначено в офіційних даних. Тому питання щодо
можливого конфлікту інтересів. Це питання я задавав колезі, стандартне
питання.
Дякую.
ПОШИВАНЮК Т.П. Насамперед хотів би привітати шановних членів
Комітету, голову безпосередньо і відповісти на питання. Так, я звичайно
практикую в сфері кримінального права і процесу, і на період коли буде
здійснюватися відбір кандидатів на адміністративні посади я готовий
призупинити діяльність, призупинити своє адвокатське свідоцтво.
ІОНУШАС С.К. Дуже вам дякую. Вичерпано питання.
УСТІНОВА О.Ю.. Тарасе Петровичу, я перепрошую, питання. Ви зараз
є в групі адвокатів, які ведуть будь-яку зі справ, яке веде НАБУ чи САП?
ПОШИВАНЮК Т.П. Так, я є адвокатом, який супроводжує декілька
справ, але в даному випадку я думаю, що це ніяким чином не буде впливати
на відбір, оскільки потенційний конфлікт інтересів ще не виник Це тільки
потенційний конфлікт інтересів. І в майбутньому у разі виникнення таких
ситуацій я буду вимушений заявляти собі відвід або самовідвід.
ІОНУШАС С.К. Тарас Петрович, я правильно вас зрозумів, що на час
відбору ви зможете призупинити діяльність як адвокат?
ПОШИВАНЮК Т.П. Так.
ІОНУШАС С.К. Дуже вам дякую. Питання вичерпано.

ПОШИВАНЮК Т.П. Я буду призупиняти….
ІОНУШАС С.К. Дуже вам дякую. Все зрозуміло.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Чи

є

додаткові

питання?

Немає.

Пропоную

переходити до наступного кандидата. Дякую вам, Тарасе Петровичу.
ПОШИВАНЮК Т.П. Дякую вам. Щасливо!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний кандидат - Романюк Богдан Васильович,
делегований депутатською групою

"Довіра".

Він був розглянутий на

попередньому комітеті і був підтриманий комітетом. Чи є до нього додаткові
питання, чи можемо рухатись далі? Далі. Дякую.
Наступний кандидат - Скулиш Євген Деонізійович, делегований
депутатською групою "Довіра". Євген Деонізійович подається вперше. Він
керівник центру правового забезпечення інформаційної і національної
безпеки України Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної академії правових наук, доктор юридичних наук, професор.
Чи є на зв'язку пан Скулиш? Ще немає на зв'язку. В такому разі,
можливо, він з'явиться пізніше трошки.
Соболь Євген Юрійович, фракція політичної партії "Слуга народу".
Євгена Юрійовича ми вже розглядали на минулому засіданні. Чи є
необхідність…
ДАНУЦА О.А. Абсолютно коротка репліка, з вашого дозволу.
Особисто знаю цю людину. Доктор, професор, людина з мого міста. Тому
прохання підтримати, досвід в антикорупційній сфері має.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Наступний кандидат - Степ'юк Валентин Сергійович, делегований

фракцією

політичної

партії

"Європейська

солідарність".

Валентин

Сергійович є на зв'язку?
СТЕП'ЮК В.С. Доброго дня.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня. До вас буде питання у членів нашого
комітету. Я лише коротко вас представлю коротко. Керівник Постійно
діючого третейського суду при Раді адвокатів України, член правління
Громадської організації "Рада адвокатів України".
Будь ласка, Сергію.
ІОНУШАС С.К. Доброго дня, колеги. У мене стандартне питання, як у
адвоката, який призупинив свою діяльність на час здійснення повноважень
народного депутата: щодо можливого конфлікту інтересів під час роботи
відповідно комісії САП. Дякую.
СТЕП'ЮК В.С. Я готовий призупинити свою діяльність на час
діяльності комісії. Це раз. Крім того дійсно, можу повідомити про те, що на
досудовому слідстві у мене справ, які б вело НАБУ наразі нема. (Не чути)
ІОНУШАС С.К. Дуже вам дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є ще додаткові запитання до…? Немає, так?
Рухаємося

далі.

Наступний

кандидат

-

Сущенко

Володимир

Миколайович, делегований фракцією політичної партії "Голос" у Верховній
Раді України.
Володимир Миколайович на зв'язку. Він вже також був делегований, і
минулого разу ми також розглядали. Чи є питання до Володимира
Миколайовича у членів комітету?
Дякую вам, Володимире Миколайовичу, що ви приєдналися до нас на

зв'язок.
Чи є питання, колеги? Немає? Володимир Миколайович, дякую вам в
такому разі.
Ми

переходимо

до наступного

кандидата. Титаренко

Микола

Миколайович, делегований фракцією політичної партії Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді.
Чи

є

на

зв'язку

Микола

Миколайович?

Відсутній

Микола

Миколайович, так я розумію? В такому разі ми рухаємося далі.
Наступний

кандидат

делегований

фракцією

політичної

партії

"Європейська солідарність" - Тонконожко Євгенія Пюрвеївна. Чи є на зв'язку
пані Євгенія? Кажуть, що є, так? Тоді я прошу, є питання до пані Євгенії.
Будь ласка, якщо ви нас чуєте, приєднуйтесь до…
ІОНУШАС С.К. Доброго дня, пані Євгенія. Як адвокат, який зупинив,
призупинив свою діяльність на час виконання функцій народного депутата, у
мене питання щодо можливого конфлікту інтересів під час роботи комісії
САП. Воно стандартне, стосується всіх колег адвокатів.
Дякую.
ТОНКОНОЖКО Є.П. Доброго дня, всім присутнім. Так, дійсно на
даний час в мене перебувають в провадженні справи процесуальне
керівництво яких здійснюється САП і досудове НАБУ здійснює. Однак, це
питання врегульоване на законодавчому рівні і під час роботи комісії я
готова призупинити своє свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю.
ІОНУШАС С.К. Дуже вам дякую за ґрунтовну відповідь. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Якщо немає запитань, переходимо до останнього кандидата, який був

поданий фракцією політичної партії "Слуга народу". Шостко Олена Юріївна.
Чи є на зв'язку Олена Юріївна?
Колеги, Олена Юріївна вперше подається до складу конкурсної комісії.
Тому, чи є запитання до пані Олени?
Колеги, коротко. На даний момент Олена Юріївна є професором
кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Вона доктор юридичних
наук, професор. Чи є до неї запитання, колеги?
Будь ласка, Максиме.
ПАВЛЮК М.В. Чи є у вас, пані Олено, досвід роботи у сфері
антикорупційної діяльності? Якщо є, то який саме?
Дякую.
ШОСТКО О.Ю. (Не чути)
ПАВЛЮК М.В. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пані Олено.
Чи є ще додаткові питання від членів комітету?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає.
ПАВЛЮК М.В. Голосуємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, Олено Юріївно.
Я дякую всім кандидатам, які доєдналися до співбесіди, до роботи.
Дехто з них не зміг доєднатися.
Тепер, колеги, ми переходимо до голосування. Значить, ми з вами, як і
в попередній раз, голосуємо рейтингово. Це означає, що ті кандидати, які
наберуть найбільшу кількість голосів, я наголошую, це може бути сім

голосів, власне, буде і визначатися.
Владлен Михайлович, можна попросити вас, щоб ви підраховували
голоси під час голосування? Немає заперечень щодо того, щоб Владлен
Неклюдов підраховував голоси?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає.
Колеги, тепер так само я буду називати в алфавітному порядку, в тому
самому, як ми з вами заслуховували кандидатів, і визначаємося щодо
підтримки і голосування щодо конкретних осіб. Готові, колеги? Завжди ми в
алфавітному порядку голосуємо, якщо це мова йде про рейтингове
голосування.
Переходимо до голосування. Перший – Боровик Андрій Петрович,
фракція політичної партії "Голос". Ми визначаємося тільки щодо підтримки і
в жодному разі ні по-іншому. Тільки голосуємо "за".
Хто за підтримку Боровика Андрія Петровича, прошу проголосувати.
Хто – за?
НЕКЛЮДОВ В.М. Рахуємо. 7.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 7 голосів "за".
Наступний кандидат - Бусол Олена Юріївна, делегована депутатською
групою "Партія "За майбутнє". Хто за цю кандидатуру?
НЕКЛЮДОВ В.М. Рахуємо. 15.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки голосів "за", Владлен Михайлович?
НЕКЛЮДОВ В.М. Я нарахував 15.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу ще раз, хто – за кандидатуру Бусол Олени

Юріївни?
НЕКЛЮДОВ В.М. 17.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 17 голосів - за.
Наступний кандидат - Гуджал Андрій Андрійович. А, перепрошую,
Власова Ганна Петрівна, делегована депутатською групою "Довіра". Хто –
за? Прошу голосувати. Власова Ганна Петрівна.
НЕКЛЮДОВ В.М. 4.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 4 голоси "за".
Наступний кандидат - Гуджал Андрій Андрійович, делегований
фракцією політична партія "Опозиційна платформа – За життя". Присутній
також. Прошу визначатись з підтримкою. Гуджал Андрій Андрійович.
НЕКЛЮДОВ В.М. 16 голосів.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз голосуємо: Гуджал Андрій Андрійович. 17
голосів – за.
Наступний кандидат

- Дрозд Олексій Юрійович, делегований

політичною партією "Слуга народу". Хто – за?
НЕКЛЮДОВ В.М. Рахуємо. (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. 17 голосів за Дрозда Олексія Юрійовича.
Коваль Катерина Петрівна, делегована депутатською групою "За
майбутнє". Прошу голосувати. Хто – за?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми говорили, такого рішення не прийняли, багато
людей не було.
Хто за кандидата Коваль Катерина Петрівна? Ще раз, будь ласка,
Коваль Катерина Петрівна.
НЕКЛЮДОВ В.М. 15.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 голосів… 16 голосів… (Шум у залі)
Ще раз, будь ласка, Коваль Катерина Петрівна. Прошу… Владлен
Михайлович…(Шум у залі)
НЕКЛЮДОВ В.М. 16.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 16 голосів – Коваль Катерина Петрівна.
Наступна кандидатура – Куц Віталій Миколайович, делегований
фракцією політичної

партії "Слуга народу". Прошу визначитись з

підтримкою.
НЕКЛЮДОВ В.М. 8.
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 8 голосів – за.
Наступний кандидат – Навроцький Вячеслав Олександрович, фракція
політичної партії "Слуга народу". Хто – за?
НЕКЛЮДОВ В.М. 19.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 19 голосів – за.
Наступний кандидат – Пошиванюк Тарас Петрович, делегований

депутатською групою "Партія "За майбутнє". Прошу визначитись щодо його
підтримки. Пошиванюк Тарас Петрович.
НЕКЛЮДОВ В.М. 5.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пошиванюк Тарас Петрович - 5 голосів "за".
Наступний кандидат – Романюк Богдан Васильович, делегований
депутатською групою "Довіра". Хто – за, прошу голосувати. Ще раз, будь
ласка.
НЕКЛЮДОВ В.М. 16.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 16 голосів "за", Романюк Богдан Васильович.
Наступний кандидат - Скулиш Євген Деонізійович, делегований
депутатською групою "Довіра". Не вийшов на зв'язок, так? Будь ласка,
прошу. Немає? Прошу визначатись щодо підтримки. (Загальна дискусія) 3
голоси "за".
Наступний кандидат - Соболь Євген Юрійович, делегований фракцією
політичної партії "Слуга народу". Хто – за, прошу підтримати. Соболь Євген
Юрійович.
НЕКЛЮДОВ В.М. 10.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Порахуйте, будь ласка, ще раз. Владлен Михайлович,
прошу ще раз.
НЕКЛЮДОВ В.М. 12.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Соболь Євген Юрійович. 12 голосів "за".
Наступний кандидат - Степ'юк Валентин Сергійович, делегований

фракцією політичної партії "Європейська солідарність". Прошу визначитись
щодо його підтримки. (Загальна дискусія) 4 голоси "за".
Наступний кандидат Сущенко Володимир Миколайович, делегований
фракцією політичної партії "Голос". Прошу визначатись, хто за його
підтримку. Сущенко Володимир Миколайович.
НЕКЛЮДОВ В.М. Так, давайте голосувати. 8
ГОЛОВУЮЧИЙ. 8 голосів "за".
Наступний кандидат - Титаренко Микола Миколайович, фракція
політичної партії "Батьківщина". Прошу визначатися щодо його підтримки.
НЕКЛЮДОВ В.М. Рахуємо, хто за Титаренка. 3.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 3 голоси "за".
Тонконожко Євгенія Пюрвеївна, делегована фракцією політичної партії
"Європейська солідарність". Прошу визначатися. Шість голосів "за".
І останній кандидат - Шостка Олена Юріївна, делегована фракцією
політичної партії "Слуга народу". Прошу визначитися щодо її підтримки.
НЕКЛЮДОВ В.М. 12.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 12 голосів "за".
Дякую вам. Зараз секретаріат виведе голосування
Колеги, у нас така картина. Значить, першу кількість голосів, 19,
Навроцький Вячеслав Олександрович. Друга кількість, 17 голосів, набрала
Бусол Олена Юріївна. Третю кількість голосів, однакову, набрав Гуджал
Андрій Андрійович - 17 голосів. І таку саму кількість голосів набрав Дрозд
Олексій Юрійович. Це чотири позиції.
Далі. П'яту позицію набрала Коваль Катерина Петрівна - 16 голосів

"за". Шосту, голосування, це набрав Романюк Богдан Васильович - 16 голосів
"за". І останню, сьому, позицію поділили, по 12 голосів, Соболь Євген
Юрійович, делегований політичною партією "Слуга народу", і Шостко Олена
Юріївна, також делегована партією "Слуга народу". По 12 голосів.
Зважаючи на це, я пропоную ще раз повторно проголосувати по
кожному з цих кандидатур, тому що нам треба визначитись щодо семи. В нас
получається вісім, зважаючи на це. Повторно проголосувати по кожному з
цих кандидатів.
______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ні, ми голосуємо лише по останнім двом. Я
наголошую, колеги, ми голосуємо по Євгену Соболю і Олені Шостко.
Можливо, хтось ще хоче додатково щось сказати щодо кандидатур.
ДАНУЦА О.А. Прохання підтримати Соболя.
ГОЛОВУЮЧИЙ. В мікрофон, будь ласка.
ДАНУЦА О.А.

Я не маю нічого проти пані Олени Юріївни, але

звичайно, що з Євгеном Юрійовичем я мав неодноразово, в тому числі круглі
столи, в тому числі зустрічі, які стосуються якраз антикорупційної
діяльності. І знаю його як людину, це людина з мого міста, з міста
Кропивницького, професор. Тому, звичайно, я закликаю комітет в даному
випадку, з повагою… І підтримати все-таки його. Але з повагою до обох
кандидатів, звичайно.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте для чистоти, значить, цього процесу
нам потрібно проголосувати, що ми робимо в цій ситуації. Тобто нам

потрібно… От я запропонував рішення: повторне голосування по двом
останнім кандидатурам. Чи є інші пропозиції?
Будь ласка.
УСТІНОВА О.Ю. Так Соболя вже колись подавали. Його вже
провалювали голосування.
МАМКА Г.М. Якраз його не провалювали голосування, в Верховній
Раді провалювали.
УСТІНОВА О.Ю. Ну так, вибачте, ми частина Верховної Ради. Я
правильно розумію чи ні? Я перепитую вас.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Він був в списку вже також, да.
Тоді, колеги, я ставлю на голосування пропозицію проголосувати по
останнім двом кандидатам, а саме Соболю Євгену Юрійовичу і Шостко
Олені Юріївні, повторно. Хто за цю пропозицію, прошу підтримати. Це вже
голосування по пропозиції переголосувати. Владлен Михайлович, порахуйте,
будь ласка. (Шум у залі)
18 голосів – за. Рішення прийнято за переголосування.
А тепер, колеги, увага! Всі висловились щодо цих двох кандидатів?
Переходимо тоді до голосування щодо останніх двох кандидатів. Увага!
Голосуємо повторно - це мова йде про рейтингове голосування,Ю - за
кандидатуру Соболя Євгена Юрійовича, фракція "Слуга народу". Соболь
Євген Юрійович.
НЕКЛЮДОВ В.М. 13.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 13 голосів – за.
Колеги, наступна кандидатура - Шостко Олена Юріївна. Повторно

голосуємо за Шостко Олену Юріївну. Прошу визначитись щодо її підтримки.
(Шум у залі)
Ще раз, повторно: Шостко Олена Юріївна.
НЕКЛЮДОВ В.М. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 голосів за Шостко Олену Юріївну. Вірно, Владлен
Михайлович? 9 голосів за Шостко Олену Юріївну.
Колеги, після повторного голосування найбільшу кількість голосів
отримав Соболь Євген Юрійович: 13 голосів "за". У зв'язку з цим ми маємо
наступний список.
Колеги, я ставлю на голосування затвердження списку кандидатів.
Тепер ми голосуємо вже відповідно більшістю. Я вам зачитую список, хто
пройшов.
Навроцький Вячеслав Олександрович, Бусол Олена Юріївна, Гуджал
Андрій Андрійович, Дрозд Олексій Юрійович, Коваль Катерина Петрівна,
Романюк Богдан Васильович, Соболь Євген Юрійович. Це сім…
Прошу проголосувати за затвердження даного списку на Верховну
Раду. Хто за затвердження даного переліку?
НЕКЛЮДОВ В.М. 16.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 16 голосів "за". Тут нам потрібна була більшість
голосів.
Тепер – проти? Я перепрошую, проти? Утримались?
НЕКЛЮДОВ В.М. 2.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 2 голоси утримались.
Значить, 16 голосів "за". Рішення прийнято. Список ми оформимо у

вигляді постанови, яка буде надіслана на Верховну Раду для голосування.
Орієнтовно ми визначали, що голосування відбудеться в четвер, тобто
післязавтра.
Колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Дякую вам за увагу.
Завтра у нас відповідно засідання. Максим Юрійович…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максиме, завтра буде присутній заступник Голови
Служби безпеки України Горбенко Володимир Терентійович, на наш лист,
який ми визначили, а також начальник Головного слідчого управління
Служби безпеки України Швець Андрій Зеновійович, і ще декілька осіб, на
комітеті. Це з цього питання, яке ви піднімали минулого разу.
Дякую вам за увагу. Засідання комітету оголошується закритим.
Спасибі.

