
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

28 квітня 2021 року 

Веде засідання Голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. 

 

 

 

(Початок аудіозапису відсутній) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …Перенести питання і розгляд цього на наступне 

засідання, можемо його підтримати.  

Ще є  пропозиції до порядку денного? 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Так, питання номер три, 3908 прим.1, домашнє 

насильство та  насильство, ми теж є одним із авторів законопроекту, ми 

просимо перенести на наступний комітет, бо у нас ще триває дискусія із 

Верховним Судом щодо певних положень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сприймається. 

 

МИХАЙЛЮК Г.О. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ще є пропозиції? Мікрофон включіть, будь ласка.  

 

МЕДЯНИК В.А. Є ще пропозиція по законопроекту  4411 проект 

Закону "Про внесення  змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо  вдосконалення законодавства у сфері міграції", на 

цьому засіданні його не розглядати, бо буде ще, підкомітет  доопрацьовувати 

це питання. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, почули вас. 

Колеги, і я знаю, що є пропозиція питання по ДБР (5305) розглянути 

другим питанням порядку денного, після президентського законопроекту, в 

порядку черговості, Алєксєєв звертався …(Не чути). Немає питань? Дякую. 

Тоді я пропоную затвердити  порядок денний.  

Хто – за?   Прошу голосувати.  Проти?  Утримались?  

Пропоную сьогоднішнім секретарем засідання, тому що Мінька немає, 

визначити Неклюдова Владлена Михайловича. Немає заперечень? Він якраз 

зголошувався це зробити.  

Добре, колеги, переходимо до  розгляду першого питання, яке ми 

визначили, по законопроекту, з зауважень Головного юридичного управління 

(5058). Будь ласка, Медяник В'ячеслав, коротко по пропозиціям і  щоб ми 

могли швидко відпрацювати, колеги. 

 

МЕДЯНИК В.А. Шановні колеги, минулої п'ятниці на засіданні 

комітету ми ухвалили рішення, яким рекомендували даний законопроект 

прийняти у другому читанні та в цілому. Але зараз ми отримали висновок 

Головного юридичного управління із зауваженнями і наведені у висновку 

зауваження слушні. Тому відповідно до частини шостої статті 118 

Регламенту Верховної Ради України у разі, якщо висновки юридичної 

експертизи містять  зауваження до законопроекту, то воно може бути ще раз 

ухвалене. 

Тому, колеги, з урахуванням позиції юристів підкомітет пропонує 

поправки народного депутата України Фролова (номер 3 та правка 7) 

врахувати частково. Відповідно поправки народних депутатів України 

Медяника, Павлюка, Мамки (номер 4 та 10) теж  врахувати частково. Три 

правки відхилено.  



Крім того,  під час узгодження змін з практики надійшла пропозиція 

щодо  обговорення двох окремих моментів, які ми зможемо виправити 

виключено правками. (Шум у залі)  

У зв'язку з чим на розгляд комітету вноситься …(Не чути)… 

доповнити частину 7 статті 279 прим.1 таким реченням: "за зверненням 

особи постанова про накладення  адміністративного стягнення, що 

вважається  виконаною, надсилається рекомендованим листом  на її адресу  

протягом 5 днів з дня отримання звернення".  

І друге. В частині другій статті 300 прим… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, пропоную тоді перейти до голосування, відповідно 

переглянути рішення  по пропозиціях і поправках, які озвучив голова 

підкомітету, і рекомендувати Верховній Раді законопроект 5058 підтримати в 

другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій комітету.  

Прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримались?  

1 – утримався,  11 – за. Рішення прийнято. Дякую вам.  

Переходимо до наступного питання. Проект закону про внесення змін 

до статті 364 Кримінального кодексу щодо уточнення ознак окремих 

злочинів у сфері службової діяльності (законопроект 2621, друге читання). 

Будь ласка, Олександр Сергійович Бакумов, вам слово.  

 

БАКУМОВ О.С. Дякую.  

Шановний головуючий! Шановні колеги!  Законопроект 2621, там де 

ми уточнювали відповідно примітку в статті 364 Кримінального кодексу 

України.  

Під час підготовки до другого читання до проекту надійшло 13 правок. 

З яких пропонується 7 врахувати. З них одну частково. Та 6 відхилити.  

Основною зміною, що відбулась під час підготовки до другого читання, 

це виконання рекомендацій комітету під час розгляду законопроекту в 



першому читанні. А саме щодо внесення змін також до четвертої примітки в 

статті 364 Кримінального кодексу України, виклавши її в наступній редакції: 

"Тяжкими наслідками в статтях 364-367 КК є, якщо вони полягають у 

завданні саме матеріальних збитків вважаються такі наслідки, які у 250 і 

більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян".  

Підкомітет пропонує затвердити цю таблицю. І рекомендувати 

Верховній Раді ухвалити вказаний законопроект в цілому.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Колеги, чи будуть пропозиції до обговорення? Чи можемо переходити 

до голосування? Дякую вам.  

Тоді ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді 

прийняти законопроект 2621 в другому читанні та в цілому, враховуючи 

правки враховані-відхилені, які визначені підкомітетом. Прошу голосувати.  

Хто – за?  

Олександра, ви ні, да? Правильно… А! Є. За.  

Проти? Утримались?  

Бачу одноголосно. Дякую вам. 17 – за.  

Наступне питання стосується, так як ми з вами перенесли законопроект 

5305, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

правових засад діяльності Державного бюро розслідувань.  

Прошу, Юлія Григорівна, вам слово. І голова підкомітету Алєксєєв 

Сергій від підкомітету.  

Прошу.  

 

(Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А! Юлії Григорівни немає поки що. Ну, добре.  

А, хто у нас співавтори? Колеги, є в нас автори.  



 

(Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Є ж автори по цьому законопроекту також. 

Можемо в принципі розглянути або почекати Юлію.  

Уточніть, будь ласка, секретаріат, чи вона… 

 

 (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. На комітеті? Просто Сергій зараз іде.  

Колеги, давайте так. Тут є співавтори. Всі читали законопроект в 

принципі, в тому числі члени комітету. Немає заперечень, що в даному 

випадку ми перейдемо до підкомітету? Позиція підкомітету?  

Немає? Прошу, Сергій. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Доброго дня, шановні колеги! Коротко зміст цього 

законопроекту. Це надати ДБР права безпосереднього доступу до 

автоматичних інформаційних та довідкових систем в порядку встановленого 

законодавством.  

Друге. Передбачення повноваження ДБР укладати міжвідомчі та 

міжнародні договори.  

Третє. Збільшити граничну чисельність центрального апарату    

територіальних управлінь від 1.600 до 2 тисяч.   

Четверте. Вдосконалити структуру територіальних управлінь ДБР. 

П'яте. Надати право зберігання, носіння та застосування зброї особам 

начальницького та рядового складу ДБР. 

 Всі цей законопроект читали, ми не будемо його розширено 

представляти, але вчора відбувся підкомітет і було два дискусійних питання. 

Питання перше – це внесення змін до 62 статті Закону "Про банки і 

банківську діяльність" щодо розкриття банківської таємниці. Коли 



прибирається елемент судового контролю і слідчий ДБР за запитом може 

отримати інформацію – це дискусійне питання, вважаю, що банківська 

таємниця – це святая святых. НАБУ має право таке, але вважаю, що це теж не 

правильно, що потрібно, щоб була ухвала суду.  

Друге дискусійне питання – це створення експертної установи на базі 

самого ДБР – це теж вчора дискутували. Тому підкомітет прийшов до такого 

рішення, рекомендувати в першому читанні прийняти цей законопроект з 

подальшим врегулюванням дискусійних питань, шляхом врахування правок.  

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Хто хотів би взяти участь в 

обговоренні?  

 

БАКУМОВ О.С.  Можливо, Юлії також надамо слово з приводу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте вже в обговорення Олександр і Юлія в кінці 

може сказати, тому що ми почали якраз, хай вона… 

 

БАКУМОВ О.С Я хотів би підтримати Сергія Олеговича, який зробив 

декілька зауважень стосовно вказаного законопроекту. Дійсно під час 

підготовки  та і первинного його варіанту були певні у нас дискусії стосовно 

посилення позицій Державного бюро розслідувань, зокрема, з приводу 

наявності можливості мати власні навчальні заклади, цього  в законопроекті 

немає, але ми знали, що у нас такі пропозиції були. 

І друге – це можливість діяльності в межах Державного бюро 

розслідувань власної науково-дослідної експертної криміналістичної 

установи, саме установи на рівні з судовими інститутами судових експертиз, 

на кшталт Харківського "Бокаріуса" чи Київського інституту судових 

експертиз. 



І тут ми з колегами опрацювали це рішення в дискусії. Ми розуміємо, 

що якщо навіть у Державному бюро розслідувань як органу досудового 

розслідування надавати право проводити експертизи, це право має бути в 

межах тих, якими сьогодні володіють інші органи досудового розслідування. 

Такі як Національна поліція, наприклад, чи інші органи безпеки. Таким 

чином ми виходимо з того, що якщо і передбачати право на проведення 

власних експертиз, це мають бути виключно експертні служби. 

На цьому ми б хотіли наголосити увагу. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра, будь ласка. 

 

УСТІНОВА О.Ю. ...те, що ми з колегами говорили, що може, ми 

просто в рішення комітету зауважимо до першого читання про те, що має 

бути. Але там є зараз навчальні заклади в законопроекті. Про те, що це має 

бути... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, вони є в законі, в законі є навчальні заклади, вже 

є. І в законі вже визначені. 

 

УСТІНОВА О.Ю. Є в законі. 

Тому я пропоную це просто зауважити, що ми пропонуємо це прибрати 

до другого читання, прибрати експертні установи. І в нас було якраз питання 

щодо взагалі не лише судово-медичне, але там... Зараз, я запитаю, 

подивлюсь, зараз. Експертні служби, да, я просто намагаюся згадати, яка це 

стаття. Зараз, секундочку. (Шум у залі) 

Я просто пропоную, да, це те, що ми говорили, щоб у висновку 

комітету запропонувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що є зауваження до цього питання, вони потребують 

дискусії додатково до другого читання. Да. (Шум у залі)   



Сприйнято, колеги. Можемо переходити до голосування? 

 

УСТІНОВА О.Ю. Там зараз да, тому що там в 33 статтю Закону "Про 

вищу освіту" пропонують внести, все ж таки щоб Державне бюро 

розслідувань мало свої... (Не чути)   

Тому я пропоную це просто відразу зафіксувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Тоді я пропоную... 

 

УСТІНОВА О.Ю. Якщо ми кажемо: дозволити Державному бюро 

розслідувань розміщати замовлення десь у цивільних навчальних закладах, 

які мають право, і відповідно акредитацію на підготовку відповідних 

ступенів освіти, то Державне бюро розслідувань напевне має на це право 

здійснювати. А власними рахунками мати власні установи – це ні, ми від 

цього відмовляємось. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную зафіксувати ці проблемні моменти в 

рішенні, а зараз ухвалити висновок комітету і рекомендувати Верховній Раді 

прийняти законопроект, номер 5305, за основу. В рішенні зазначити ті 

зауваження, які треба, потребують дискусії до другого читання.  

Будь ласка, хто за, прошу голосувати. 15 – за. Проти? Утримались? 2 – 

утримались. Дякую. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання. Законопроект номер 50… 

Перепрошую. Законопроект, номер 3576, про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне 

видобування корисних копалин (друге читання). 

 Будь ласка, Олександр Анатолійович Дануца, вам слово. 

 

ДАНУЦА О.А. Дякую, колеги. 



Вашій увазі пропонується підготовлена підкомітетом до другого 

читання порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за 

незаконне видобування корисних копалин (реєстраційний номер 3576), який 

прийнято за основу 4 листопада 2020 року. Проектом пропонується посилити 

відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин та визнати 

незаконним видобування корисних копалин місцевого значення кримінально-

караним діянням. Для цього запропоновано внести відповідні зміни до статті 

240 Кримінального кодексу України та статті 47 Кримінального, КУпАП. 

Також законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу України про 

надра та Закону України "Про охорону навколишнього природного 

середовища" в частині збільшення повноважень Держгеонадр, зокрема 

надавши їм право на розрахунки розмірів збитків, заподіяні державі, 

пред'явлення претензій про їх відшкодування в результаті самовільного 

користування надрами, тощо. 

Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету 

надійшла 61 пропозиція і поправка від суб'єктів права законодавчої 

ініціативи. З них підкомітетом: 23 – враховано, 12 – враховано частково, 26 – 

відхилено.  

Погоджуюсь з необхідністю вдосконалення адміністративного та 

кримінального законодавства в даній сфері правовідносин. Підкомітетом під 

час  опрацювання поданих заявок і пропозицій, задля узгодженості технічних 

моментів, було вирішено запропонувати комітету подати наступні 

пропозиції. Під стенограму, зачитую пропозиції підкомітету. 

Перше. У абзаці  4 пункту 1 розділу І додати назву  статті в такій 

редакції: Стаття 240. "Порушення правил охорони або використання надр, 

незаконне видобування корисних копалин". 

Друге. У абзаці 5 пункту 1 розділу І слова "до 3  років"  замінити  

словами "до 2 років".  



Третє. У абзаці 6 пункту 1 розділу І слова "у значному розмірі" 

виключити. 

Четверте. У абзаці 7 пункту 1 розділу І слова "1500 до 2000" замінити 

словами "3000 до 5000" та слова "до 5000" замінити словами "до 3-х". 

П'яте. Абзац 12 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції: примітка 

"Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається 

вчиненим в значному розмірі, якщо їх вартість у 30 і більше разів перевищує 

неоподаткований мінімум доходів громадян. Незаконне видобування 

корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у великому 

розмірі, якщо їх вартість у 100 і більше разів перевищує неоподаткований 

мінімум громадян.".  

Також хочу зауважити, що на думку підкомітету, розширення 

повноважень Держгеонадр призведе до їх дублювання з повноваженнями 

Держекоінспекції. Більше того, це не відноситься до предметів відання 

нашого комітету, тому запропоновані законопроектом зміни у Кодекс про 

надра та Закону України "Про охорону навколишнього середовища" було 

вирішено виключити. 

Хочу зауважити, що дані зміни, при бажанні, цілком можуть бути 

внесені депутатами окремим законопроектом та розглянуті  профільним 

комітетом з питань екологічної політики та природокористування. Таким 

чином підкомітет на засіданні    19 квітня цього року прийняв рішення 

затвердити порівняльну таблицю до законопроекту з правками від 

підкомітету та рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності  

підтримати дане рішення та у свою чергу рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності  за не законне  видобування 

корисних копалин" за реєстраційним номером 3576 прийняти у другому 

читанні та в цілому з пропозиціями комітету. 



Також хочу додати, що з авторами з профільного комітету порівняльна 

таблиця також була погоджена, і вони погоджуються з пропозиціями 

підкомітету. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Профільний комітет наш у цьому випадку. Я 

маю на увазі, з авторами комітету екології, які також до цього долучені. 

Колеги, можемо переходити до голосування? Дякую вам. 

Тоді пропоную рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

законопроект 3576 у другому читанні та в цілому з пропозиціями комітету, 

озвученими головою підкомітету. Прошу голосувати: хто за цю пропозицію? 

16 – за. Проти? Проти, колеги? Утримались? 1 утримався. Дякую. 

16 – за. Рішення прийнято. 

Наступне питання порядку денного: проект Закон України про 

внесення змін до статті 16 Кодексу України про адмінправопорушення, щодо 

застосування відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які 

користуються імунітетом. Законопроект номер 5250, внесений членами 

нашого комітету, перше читання. 

Будь ласка, колеги. Прошу, В'ячеслав Медяник. Опишіть законопроект 

і пропозицію до нього. 

 

МЕДЯНИК В.А. Шановні колеги, шановний головуючий! Щодо даного 

законопроекту, метою даного законопроекту є попередження виявлення та 

припинення вчинення адміністративних правопорушень. У тому числі у 

сфері дорожнього руху особами, які користуються дипломатичним 

імунітетом. 

Основні зміни до даного законопроекту. Це зміни до статті 16 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, відповідальність іноземців і 

осіб без громадянства, якими передбачається, що притягнення іноземців, які 

користуються дипломатичним імунітетом, до адміністративної 



відповідальності відбувається в частині, що не суперечить міжнародним 

договорам, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. 

Запропоновані законопроектом зміни не суперечать положенням 

Віденської конвенції про дипломатичні зносини та Віденської конвенції про 

консульські зносини. 

Є міжнародна практика, позитивний досвід у вирішенні вказаних 

питань спостерігається у національному законодавстві таких країн як США, 

Канада, Велика Британія, Бельгія. Щодо висновку підкомітету. Вноситься 

пропозиція комітету ухвалити рішення, яким підтримати та рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект за реєстраційним номером 5250 прийняти за основу. 

Шановні колеги, прошу підтримати даний законопроект, бо ви 

насправді бачили ті проблеми, які є на наших дорогах, коли люди на 

дипломатичних номерах порушують правила дорожнього руху, п'яні їздять за 

кермом і відповідальності за це не несуть. Тому я дуже вдячний всім авторам 

даного законопроекту за дуже плідну працю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Чи є питання, виступи, прошу. 

Андрій Осадчук. 

 

ОСАДЧУК А.П. Я насправді хочу розуміти, Слава. Є два питання. Тут 

ви пропонуєте в частині, що не суперечить міжнародним договорам. Але так 

як мова іде конкретно про дипломатію, то може бути, що різними 

договорами це по-різному врегульовано. Я закінчу запитання. Тобто як це 

буде на практиці працювати? Тому що іде машина з дипломатичними 

номерами, поліцейський не знає, який міжнародний договір регулює цього 

поліцейського, це перше. А друге, як воно на практиці буде вже відбуватися? 

От машина з дипломатичними номерами, там я не знаю, проїхала на червоне 

світло. Що далі? 

 



МЕДЯНИК В.А. Дивіться, усі дипломатичні номери, вони є 

зареєстровані за кожною країною, яка представлена в нашій країні. 

Дипломатична установа, так. І штрафи переходять на цю установу, а вже 

вони у себе внутри бачать, на кого була розписана дана автівка. І вони вже… 

Тобто гроші буде сплачувати дипломатична установа.  

Щодо першого питання, що ви кажете, ця відповідальність буде 

наставати, що не суперечить міжнародним договорам, які ратифіковані 

Верховною Радою України. Тобто є країни як США, Бельгія, Канада, Велика 

Британія, де, наприклад, дипломатичні установи і автівки, які зареєстровані 

за ними, порушують правила дорожнього руху в тих країнах, то 

дипломатична установа сплачує цю санкцію, штраф.  

 

ОСАДЧУК А.П.  Окей,  я це зрозумів. 

Якщо машина має ознаки неадекватного водіння, дипломатичний 

номер, поліція їх зупиняє? І що далі відбувається?  

 

МЕДЯНИК В.А.  Ну дивіться, по-перше… (Шум у залі)  

 

Отак їде по Хрещатику, створює аварійну ситуацію. 

 

МЕДЯНИК В.А.  Якщо в нього є там якісь ознаки сп'яніння, 

наркотичного… (Шум у залі)  

Дивіться, у нього повинна бути посвідка водія, свідоцтво про 

реєстрацію автотранспорту на дану автівку. І ми розуміємо, що це повинно 

бути, перше, це добровільно. А якщо водій буде… не захоче надавати всі ці 

документи, то він їх не буде давати. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О.  І нічого зробити не можна. 

 



МЕДЯНИК В.А.  Да-да. Якщо це буде добровільно, то  буде складатися 

постанова про правопорушення.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О.  Я зрозумів.  

 

МЕДЯНИК В.А.  Якщо є автофіскація.  

Дивіться. Якщо проходить автофіксація, то усі ці постанови 

автоматично направляються до дипломатичної установи. Дякую.  

 

КУНИЦЬКИЙ О.О.  Тобто по великому рахунку, ми зараз запускаємо 

масово автофіксацію…(Не чути) 

  

МЕДЯНИК В.А.  Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, чи є уточнення?  Будь ласка,  пане Олександре. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Теж хочу уточнити.  Тобто наразі нічого не 

змінюється, крім того, що дипломатичні ці посольства мають отримувати 

штрафи за  автоматичну фіксацію. Тобто, наприклад, якщо якийсь 

поліцейський зупиняє автівку з дипломатичними, він, навіть  якщо ми 

приймемо цей законопроект, не зможе виписати  постанову за стан сп'яніння, 

якщо  водій, який керує цією автівкою, не надасть  права та реєстраційний 

документ. Так? то єсть, тільки, якщо…  

(Загальна дискусія)  

  

КУНИЦЬКИЙ О.О.  (Виступ російською мовою)   

Если консульство не захочет по доброй воле, если мы примем 

законопроект, давать регистрационные документы и права, мы по-прежнему 

не сможем его наказать, даже если он пьяный.  



Я  уточняю просто, чтобы вы понимали, что, по сути, этим 

законопроектом мы просто  автоматическую фиксацию внедряем для 

номеров посольств. Все!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те, що можливо.  

Колеги, я пропоную переходити до голосування. І відповідно 

пропоную ухвалити висновок і рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти законопроект 5250 за основу. Прошу голосувати.  

Хто – за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Дякую 

вам.  

Переходимо до наступного питання порядку денного. Законопроект 

5321 про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального 

кодексів України щодо посилення відповідальності за керування 

транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських засобів, що 

знижують увагу та швидкість реакції. Поданий народним депутатом 

Арешонковим.  

І Олександр Сергійович Бакумов сьогодні співдоповідає. Прошу. 

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановні колеги, незважаючи на те, що діюче 

законодавство достатньо жорстке по відношенню до тих водіїв, які скоюють 

дорожні транспортні пригоди знаходячись за кермом автомобільного 

транспорту, і ці ДТП спричиняють і ушкодження різні і навіть смерті. Тим не 

менш, статистика доволі сумна. Скажімо за півріччя минулого року 4 тисячі 

118 ДТП, де водії знаходились за кермом в нетверезому стані. В результаті 

чого загинуло 97 осіб та тисяча 427 було травмовано.  

Тому ми вважаємо, що актуальним є тема посилення відповідальності 

за керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу 



та швидкість реакції, та забезпечення однакового застосування окремих 

положень Кримінального кодексу України.  

Крім цього, даний законопроект усуває певний недолік, який виник в 

правозастосовній практиці. Оскільки фактично у випадку порушення особою 

правил безпеки дорожнього  руху. При цьому, якщо нанесені тілесні 

ушкодження або спричиняється смерть, такі дії можна  і потрібно 

кваліфікувати одразу за двома статтями, а не за однією, тобто це 286 

Кримінального кодексу і 286 з позначкою 1.  

Тому пропонується об'єднати ці дві статті шляхом виключення з 

Кримінального кодексу України  статті 286 з позначкою 1  та доповнити  286-

у окремими частинами, частина четверта і п'ята. Я не буду зараз 

розшифровувати, пропонується посилити санкції, позбавлення волі  на строк 

до  5 років, це у випадку, якщо нанесені тілесні ушкодження важкі, в 

порівнянні з попередніми санкціями – це на 2 роки більше.    

А в частині п'яті визначається, що у випадках спричинення смерті 

потерпілого або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження або загибелі 

кількох осіб, санкції передбачаються у вигляді позбавлення волі на строк від 

7 до 12 років з позбавленням права керувати  транспортними засобами на 

строк від 7 до 10 років, що  є також суттєвим посиленням відповідальності, 

оскільки такі санкції раніше були передбачені лише у випадку спричинення  

загибелі кількох осіб. 

І крім цього, при виключенні з Кримінального кодексу  статті 276 з 

позначкою 1, з Кримінально-процесуального кодексу України потрібно 

вилучити відповідно абзац другий частини другої статті 298 з позначкою 2, 

оскільки в ньому йшла мова про затримання особи, яка вчинила 

кримінальний проступок, передбачений фактично  виключеною статтею 286 

з позначкою 1.  

Ну і на завершення ще скажу, що можна бачити, що таке виключення 

потрібно для усунення невідповідності у змісті зазначених норм. У статті 298 

з позначкою 2 КПК, йде мова про кримінальний проступок, тобто покарання 



до 2-х років позбавлення волі. А в діючій  286 з позначкою 1 вже йде мова 

про  злочин, оскільки передбачено мінімальне покарання до 3-х років 

позбавлення волі. Є ще, були такі певні дискусії стосовно відповідно 

процедури затримання та освідування водія. Але хочу нагадати, що воно буде 

відбуватись за правилами, передбаченими не за кримінальні проступки, а за 

злочини. Наприклад, затримання за статтею 207, 213 Кримінального 

процесуального кодексу України. Це якщо коротко по суті даного 

законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Олександр Сергійович Бакумов, вам слово. 

 

БАКУМОВ О.С. Дякую.  

Шановний головуючий, шановані колеги, законопроект 5321 знову-

таки ми повертаємось до питання посилення кримінальної відповідальності 

за порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили відповідно 

тяжкі тілесні ушкодження, середньої тяжкості і загибель людей.  

Законопроект є логічним. По-перше, ми раніше законопроектом 2695 

відповідно прописали законодавчу новелу, передбачили 286-у з позначкою 1, 

де, в принципі, у нас є тотожний склад злочину, тобто об'єктивна сторона 

складу злочину – це порушення правил  безпеки дорожнього руху, які 

призвели до тих чи інших  наслідків. Однак 286-у з позначкою 1 ми 

виписували саме стан, у якому… Тобто кваліфікуючу ознаку як стан, 

специфічну. І виписали окремий склад злочину. Логічно правильним є, щоб 

286-а поглинала окремими частинами те, що запропонував Володимир 

Юрійович, щоб воно поглиналось і було в одному складі. Єдине, щоб ми не 

давали, умовно кажучи, ні органам досудового розслідування, ні суду, 

можливість осіб, які вчинили цей кримінальний злочин, щоб вони не могли, 

умовно кажучи, на власний розсуд давати вид стягнення чи вид покарання. 

Ми встановлюємо жорстку рамку: від чого до чого призначається покарання.  



Вказаним законопроектом дійсно посилюється відповідальність. В 

чому вона проявляється? Наприклад, якщо зараз в діючій статті діє, а саме 

порушення правил безпеки дорожнього руху, наслідком яких було нанесення 

середньої тяжкості  тілесного ушкодження, передбачається відповідальність 

на строк до 3-х позбавлення волі, то вказаним законопроектом пропонується 

5 років, на два роки збільшується. Якщо на сьогоднішній день нормами 

законодавства окремо встановлюються тяжкі наслідки і загибель особи. То 

запропонованим законопроектом пропонується об'єднати тяжкі наслідки 

загибелі особи, однієї особи і більше осіб і передбачати покарання 

позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керування. 

Ну, відповідно решта конструкції, яка сьогодні закладена в законодавстві, 

зберігається.  

Підкомітет розглянув на своєму засіданні вказаний законопроект. В 

принципі у нас немає величезних до нього зауважень. І пропоную комітету 

рекомендувати Верховній Раді ухвалити вказаний законопроект за основу.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую.  

Я ще уточню, що цей законопроект був розроблений для того, щоби 

вирішити питання… Пам'ятаєте, виникало питання двох статей 

Кримінального кодексу, внесених редакцією Апарату. І саме задля цього 

питання був розроблений цей законопроект. Тому я пропоную його 

підтримати, даний законопроект, за основу. А до другого читання всі 

зауваження, які сказав Олександр Сергійович, їх також врахувати.  

Григорій Миколайович.  

   

МАМКА Г.М. В мене питання чи до голови підкомітету чи до автора.  

Скажіть, ми постійно підвищуємо відповідальність, а по суті з 

дорогами нічого не змінюється. Підвищуємо. Підвищуємо. Як ви вважаєте, 

на вашу думку, а яка верхня межа? Це пожиттєво? Чи… Ну от, наприклад.  



 

 (Не чути) 

  

МАМКА Г.М.  Тому що це ж не нова історія у нас.  

 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Я зрозумів. Ну, Григорій Миколайович, я вам 

скажу, це наша давня дискусія стосовно того де межа штрафів або 

кримінальної відповідальності у вигляді там позбавлення волі і так далі. Тема 

дуже дискусійна. В Польщі – пожиттєво. В цілому ряді країн, якщо 

здійснюється ДТП, яке спричинило загибель багатьох людей, дуже серйозні 

санкції. Тому те, що ми пропонуємо, скажем, збільшити рівень 

відповідальності, розумію, що може викликати, ну, у когось отакі питання. 

Можливо, вони і правильні. Але… Ну, я пропоную от посилити 

відповідальність. А ваше право це або приймати, або, скажімо, заперечувати. 

Це абсолютно… 

 

МАМКА Г.М.  Дивіться. Я не сприймаю… Запитання ж моє відкрите. 

Яка є у автора законопроекту чи у голови підкомітету 

Критична ступінь, що  виправить цю ситуацію. Чому? Я запитую. 

Тому що на протязі багатьох років всі підвищують. Три місяці назад  ви 

теж кричали, що ми підвищили, і все це  зробить на користь, зменшить 

кількість дорожно-транспортних подій, все інше, а я не побачив просто  

аналізу, статистики.  Зрозуміли, да? Є ця 286 перша, зробила яку користь, і 

чому ми її замінюємо і змінюємо конструкцію. Зрозуміло, да?  

От у мене питання. З приводу Польщі, дійсно, да. Бо там трохи 

забезпечення інше, трохи дорожні розв'язки інші, і якість дороги краща. 

Розумієте, да? Інші служби більш працюють по наданню сервісу і 

попередженню. Там трохи інші умови.  

 



АРЕШОНКОВ В.Ю. Повністю погоджуюся. (Шум у залі)  Я сам 

відверто не знаю, для наших людей яку потрібно встановити межу, і що їх 

може зупинити, щоб не сідати п'яним за кермо. Я кажу вам відверто. 

 

БАКУМОВ О.С.  Шановний Григорій Миколайович, я теж з вами 

повністю  погоджуюсь. Я думаю, що до другого читання ми зробимо запит на 

відповідну статистику, яка вже буде новою, і ми побачимо 

правозастосування того  законопроекту, який ми ухвалювали, 2695. Але я 

думаю, що кожен із членів комітету… дивляться засоби масової інформації, 

читають, телевізори і, на превеликий жаль, доволі часто і вже при новому  

законодавстві ми бачимо людей, які зухвало порушують закон і сідають за 

кермо напідпитку і під дією наркотичних засобів. І нічого їх в нашій державі  

не зупиняє. І ніяка інфраструктура, Григорій Миколайович, ніякі якісні 

дороги, скільки б туди не вливали коштів і грошей, воно ніяк не вплине на те, 

що особа сяде за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. А 

тому, якщо Кримінальний кодекс не виконує свою превенцію, превентивну 

функцію і не зупиняю людей, щоб вони не сідали за кермо в такому стані, ну 

вибачте, тоді треба посилювати відповідальність. Це моя позиція. 

(Шум у залі)  

 

Я минуту. Можна минуту? (Не чути)  (Шум у залі)  

 

БАКУМОВ О.С.  Шановний Григорію Миколайовичу. Відповідаючи 

вам  на це питання, Верховна Рада  і зараз комітет, він не декриміналізовує 

діяння. Він не скасовує відповідальність з ці дії, він лише переносить 

відповідальність в іншу статтю і просто перекваліфіковує. І більше того, він 

посилює відповідальність, вказаний законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Владлен Михайлович Неклюдов. 



 

БАКУМОВ О.С.  А у зв'язку, що він посилює відповідальність, 

застосовуватись буде норма та, яка діяла на момент вчинення того чи іншого 

злочину. Тому не треба тут, будь ласка, маніпулювати. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Владлен Михайлович. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Колеги, я завжди ставлюсь, да... 

 

МАМКА Г.М. ...постанову, під яку, і ти скажеш, точно так, як ми 

міняли. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ Дуже. Тільки коротко, бо ж... прошу, говори. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Мене щоб чути було. Да. Шановні колеги, дуже 

дякую за можливість, Денис Анатолійович, висловити. 

Бачите, це пожвавлення Григорія Миколайовича, бо сьогодні вперше в 

історії парламентаризму, Нестору Івановичу, вашому колезі було надано 

слово з місця спікера. І це він сказав для укріплення міжпарламентських 

зв'язків. І сьогодні, бачите... 

Ні, це ж (Шум у залі) да, я хочу що сказати? Да, це так, для ... (Не чути)  

сьогодні утворився. І на комітеті, це теж впливає на комітет позитивно. 

Однак я що хочу сказати, шановні колеги, от дивіться. Як доповідав 

Олександр Сергійович, я його дуже поважаю, – що підвищуюча санкція за 

правопорушення, коли в стані алкогольного сп'яніння були спричинені 

середні тяжкі тілесні ушкодження. Кажуть, до 5 років позбавлення волі. 

Ви знаєте, це ж неумисний злочин. Якщо ми побачимо, давайте так, 

відкриємо 122-у, частину першу: умисне спричинення середні тяжкі тілесні 

ушкодження – там до 4 років, якщо я не помиляюся. Тоді ми що, ставимося? 

Що неумисне, ми ставимося до того, що якщо неумисна форма вини, то вона 



вища ніж умисна? Тоді ми концепцію, розумієте, ми руйнуємо концепцію 

всього Кримінального кодексу. 

Тобто якщо особа умисно спричиняє, взяла там якусь залізну трубу, 

навернула когось – йому менше, чим особа, яка неумисно це спричинила. Я 

вважаю, це неправильно, несприйнятно. І як воно буде виглядати, оце 

прийняття цього закону, коли 2625 ми прийняли, пройшло скільки там? – 

місяць, і ми знову на шляху до змін на підвищення. Воно, я вважаю, що, не 

знаю, треба пропрацювати, може. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владлен Михайлович, давайте я завершу цю 

дискусію і перейдемо до голосування. Знову ж таки, акцентую увагу, що цей 

законопроект розроблений для вирішення питання щодо того, яке утворилося 

після рішення Апарату Верховної Ради …(Не чути) дві статті   однакових 

Кримінального кодексу. Тому цей законопроект має на меті саме цю 

пропозицію і жодних інших. 

Тому я пропоную ухвалити висновок комітету і рекомендувати 

Верховній Раді законопроект  5321 прийняти за основу і доопрацювати до 

другого читання. Прошу підтримати, колеги. 

Хто – за? (Не чути)… – за.    

Проти? Колеги, проти? Утримались?  2 утримались. Дякую. Рішення 

прийнято.   

Переходимо до наступного питання порядку денного, законопроект 

3876 "Про внесення змін до Кримінального  кодексу України та Кодексу 

України  про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за правопорушення у сфері містобудування" поданий 

народними депутатом України  Клочоком Андрієм Андрійовичем. Він  не 

повідомив про інформацію.  

Олександр Сергійович, може ви скажете, яка позиція?  

 



БАКУМОВ О.С. Якщо можна, шановні колеги, я проводив комунікацію 

з паном Клочком суб'єктом законодавчої ініціативи по вказаному 

законопроекту. Дійсно, цей законопроект піднімає дуже багато запитань 

стосовно своєї змістовної частини і він пов'язаний з іншим законопроектом, 

який йшов паралельно і не ухвалений профільним комітетом і парламентом в 

тому числі. 

А тому я, якщо можна, у нас є рішення підкомітету запропонувати 

комітету вказаний законопроект повернути суб'єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання, це рішення попередньо проговорено з 

суб'єктами законодавчої ініціативи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дійсно, була розмова з автором 

законопроекту, оскільки він зараз на іншому комітеті, то в даному випадку 

він погоджується з рішенням комітету ймовірним відправити  законопроект 

на доопрацювання. Приймається?  

Тоді ставлю на голосування рекомендувати Верховній Раді України 

законопроект 3876 повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої 

ініціативи. Хто підтримує це рішення, прошу голосувати – за. Проти?  

Утримались? Один утримався, 13 – за. Рішення прийнято.   Дякую вам. 

Наступний законопроект 2740 про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу та Кримінального кодексу України (щодо 

вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження). Є лист Єгора Чернєва, який просить 

розглянути законопроект без його участі.  

Пані Юлія Яцик, яка пропозиція підкомітету по ньому? Пропозиція 

коротко. 

 

ЯЦИК Ю.Г. Пропозиція  направити його на доопрацювання автору. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. На доопрацювання. Колеги, є ще інші пропозиції? 

Пропоную тоді підтримати тоді висновок комітету і рекомендувати… 

підкомітету. І рекомендувати Верховній Раді законопроект 2740 повернути 

суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

Хто – за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято 

одноголосно. Дякую вам. 

Наступний законопроект, номер 3871, про внесення змін до КУпАП 

щодо встановлення відповідальності за окремі порушення в сфері надання 

послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, поданий 

нардепом Сергієм Гривком. 

Сергій Дмитрович нічого не написав, але ми вдруге розглядаємо його. 

Тому, В'ячеслав Медяник, будь ласка, позицію. Ми можемо розглянути. 

 

МЕДЯНИК В.А. Дивіться, даним законопроектом пропонується дуже 

сильно підвищити штрафи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка пропозиція підкомітету? 

 

МЕДЯНИК В.А. На доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На доопрацювання. Колеги, немає заперечень? 

Пропоную тоді підтримати висновок комітету: ухвалити висновок комітету і 

рекомендувати Верховній Раді законопроект, номер 3871, повернути суб'єкту 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Хто – за, прошу голосувати. Хто "за" на доопрацювання. Одноголосно.  

Дякую вам. 

Колеги, у нас є кілька проектів законів, які ми пропонуємо включити до 

порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради. Слава… П'ятої сесії Верховної 

Ради. А саме: законопроект про внесення змін до статі 161 Кримінального 

кодексу для реалізації положень Закону "Про запобігання та протидію 



антисемітизму в Україні", номер 5110;  про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо додаткового захисту малолітніх, 5338; про внесення 

змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу 

щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі 

та створення умов для зниження рецидивної злочинності, номер 5360 і 

проект про  внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів  

та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів 

(реєстраційний номер 5420). 

Пропоную рекомендую Верховній Раді  включити законопроект до 

порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради  дев'ятого скликання. 

Хто – за, прошу голосувати.  Проти? Утримались?  

Рішення прийнято одноголосно.  

Колеги, переходимо до "Різного". Так, кворум є, все нормально.  

Переходимо до "Різного". 

У нас наступний місяць ми… у нас на травень місяць пропонується 

провести два  засідання комітету, а саме: 12 та 19 травня. У нас на наступний 

місяць тільки одне пленарне засідання. Дивіться, 12 травня, оскільки це 

робота в комітетах, пропоную провести її онлайн. (Шум у залі)  12, да.  

А далі на 19 травня ми вже вирішимо  по ходу, по суті:  чи онлайн, чи 

офлайн. Власне, це пленарний тиждень, да. Єдиний пленарний тиждень в 

наступному місяці. І, крім того, акцентую увагу, була вже інформація також в 

групі про те, що з 25 по  28 травня комітет планує здійснити робочий візит до 

міста Одеса. Подробиці у Галини Михайлюк. Будь ласка,  колеги, заплануйте, 

приєднайтесь для того, щоб ми могли там зустрітися.  

Колеги, у кого є ще виступи в межах "Різного"? Будь ласка,   хто ще, 

крім пана Олександра, хотів би виступити в "Різному"? Тільки пан 

Олександр? Будь ласка. 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О.   Я очень быстро. 



Коллеги, я думаю,  что все знают, о чем пойдет речь. Я скидывал в 

принципе в наш чат скриншот ответа от Национальной полиции на мой 

запрос. Я вкратце расскажу вам, в чем суть заключается. 

Было зафиксировано нарушение сотрудниками полиции. Мной было 

зафиксировано, отправлен запрос с пояснениями. Хотел бы я узнать, почему 

полиция позволяет себе подвозить людей на служебных автомобилях на 

вокзал, при этом нарушать правила дорожного движения. На это был 

получен ответ, где  демонстративно просто было, по моему мнению, 

высказано неуважение со стороны Евгения Жукова. Дело не во мне лично. То 

есть абсолютно меня это… 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О.  Керівника департаменту патрульної поліції.  

 

Так, так.  

Лично меня особо это не задевает, потому что я привык и уже давно 

говорю о том, что наша полиция  в принципе не очень деликатна  не только 

по отношению к гражданам, но теперь, как мы видим, и к народным 

депутатам. 

Хотелось бы все-таки, чтобы мы отреагировали как-то комитетом на 

это. Потому что, если мы будем позволять подобные выпады в сторону 

народных депутатов, там меня или какого-то другого, завтра это будет 

повсеместно. И мы видели уже это в отношении Александры Устиновой. И 

теперь у нас есть документальное подтверждение в этом отношении меня. 

Поэтому хотелось бы привлечь внимание коллег к этому моменту. И 

отреагировать со стороны комитета.  

Спасибо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я пропоную звернення комітету направити з цього приводу до 

керівника Національної поліції Ігоря Клименка.  



 

КУНИЦЬКИЙ О.О.  Давайте до міністра внутрішніх справ. Давайте на 

міністра.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекайте… 

 

КУНИЦЬКИЙ О.О. Так же есть предложение. Если у Евгения 

Жукова… Может его пригласить? Может его пригласить сюда? Он хочет 

высказать лично. Может  у него есть какое-то… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція звернутися до міністра… До міністра 

внутрішніх справ звернення.  

 

Да. До міністра внутрішніх справ. Нехай розбереться в цій ситуації. 

Тим паче… 

 

(Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Звичайно, чи був такий факт. Тобто, щоб вони 

розібралися. Якщо був, то в зв'язку з чим він був… Ну, так виник. Да.  

Дякую, колеги.  

 

МАМКА Г.М. І вони повинні провести розслідування. І, якщо 

встановлений факт… У нас же антикорупційних органів багато. Правильно? 

Нехай звертаються. Матеріали, якщо знайдуть щось, нехай відправляють.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Є ще у когось виступи? Ні. Тоді 

порядок денний вичерпаний. Засідання комітету оголошую закритим. Дякую 

вам. 


