
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності  

02 червня 2021 року 

Веде засідання Голова Комітету МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, доброго дня. Будемо розпочинати роботу 

комітету. У мене одразу є пропозиція по порядку денному сьогоднішнього 

засідання.  

Звернувся новопризначений міністр з питань інфраструктури Кубраков 

з тим, щоб ми поки що зняли законопроект про габаритно-ваговий контроль. 

Є позиція новопризначеного міністра командою доопрацювати, він каже, до 

наступного комітету. Ми, я думаю, підемо назустріч, знімаємо.  

Ще є пропозиції по порядку денному? Якщо немає, колеги, пропоную 

затвердити. 

 Хто за затвердження порядку денного, прошу голосувати. Проти? 

Утримались? Прийнято одноголосно. Дякую.  

Переходимо до нашої роботи. Колеги, я пропоную оперативно й чітко 

щоб ми пройшли по порядку денному, в принципі, питання погоджені. 

Перший законопроект 5156, так звана податкова амністія. Будь ласка, 

пан Олександр Бакумов. Друге читання. Прошу, коротка доповідь. Колеги, я 

пропоную переходити до голосування після цього 

 

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

Коротко. До другого читання подано 78 правок, з них 26 враховано, 

включаючи враховано частково, редакційно, 52 відхилено. 

 Які основні зміни до другого читання. Виключено поняття 

"знеособлена одноразова добровільна декларація"; виключено зміни до статті 

164 з позначкою 1 КУпАП та залишено чинну редакцію; виключаються із 

законопроекту доповнення до Кримінального кодексу новою статтею 232 з 



позначкою 3 "Незаконне розголошення, передача або надання доступу до 

інформації, що міститься у відповідній декларації", оскільки воно зараз 

охоплюється вже діючою нормою, яка є в Кримінальному кодексі. 

До другого читання в основному законопроекті виключено проведення 

декларування за посередництва нотаріусів, а тому, як наслідок, внесення змін 

до Закону про нотаріат і нотаріальну діяльність.  

Виключається доповнення до Кримінально-процесуального кодексу 

стосовно новели статті 216 з позначкою 1, яв якій визначено особливості 

перевірки обставин вчинення кримінальних правопорушень на предмет у 

зв'язку з об'єктами…. поданням одноразової декларації. 

Виключається із законопроекту доповнення до статті 284 Кримінально-

процесуального… там, де передбачалась би нова підстава для закриття 

кримінального провадження.  

І розділ II законопроекту "Прикінцевих положень" приведено у 

відповідність до вимог законодавчої техніки та викладено в ньому правові 

приписи щодо звільнення від адмінвідповідальності декларантів.  

Таким чином, у нас ще є пропозиції правками комітету… Зараз, 

секундочку. Правка комітету: у абзаці четвертому підпункту 2 ІІІ розділу… 

розділ І законопроекту слова "знеособлена одноразова (спеціальна) 

декларація" виключити. Підпункт 3 пункту 3 розділу І законопроекту 

виключити. У розділі ІІ законопроекту після слова "опублікування" 

доповнити словами і знаками "але не раніше дня набрання чинності Законом 

України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової 

культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) 

добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та 

сплати одноразового збору до бюджету".  

Розділ ІІ законопроекту доповнити абзацом наступного змісту: "Під 

самозайнятою особою розуміється особа зазначена у підпункті 14.1.226 

пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України".  



Це ті позиції, по яких я прошу підтримки комітету, щоб це були правки 

комітету до другого читання, оскільки без них зміст законопроекту буде 

розбалансований і неузгоджений.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре. Це технічні.  

Колеги, є пропозиція рекомендувати Верховній Раді прийняти 

законопроект 5156 в другому читанні та в цілому з пропозицією комітету. 

Хто за це, прошу голосувати. 

Хто – за? Колеги, голосуємо. Хто – за? Проти? Утримались? 

Одноголосно. Дякую вам. Перепрошую, 1 утримався. Дякую. Рішення 

прийнято. (Шум у залі) 

 Це, бач, біля Григорія Миколайовича сидить, зразу ж є така точка зору. 

Дякую. Голос... 

Друге питання порядку денного – Закон України про внесення змін до 

розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень. Законопроект 

5157 (друге читання).  

Будь ласка, Владлен Михайлович, вам слово. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М.  Дуже дякую, Денис Анатолійович. 

Я хочу зазначити, що це важливий законопроект, він внесений задля 

того, щоб реформа органів прокуратури не зупинялася, а рухалася вперед, 

задля того, щоб органи прокуратури працювали ефективно і ефективніше. 

Був комітет з цього приводу 24 травня, він розглядав ті правки колег, які 

надходили.  

Загалом надійшло 22 правки колег. У зв'язку з тим, що ці правки 

руйнували концепцію і не сприяли б тому, щоб в тій чи іншій мірі… Я так 

скажу коротко, були такі доречні правки, але якась частина їх руйнувала, і 

тому ми вимушені були підкомітетом їх відхилити. Все задля того, щоб 



законопроект зробив все, допоміг ефективній роботі наших органів 

прокуратури. 

Я, шановний Денис Анатолійович, прошу вас і кажу про те, що, 

доводжу до вашого відома, що підкомітет рекомендує нашому комітету 

підтримати цей законопроект в другому читанні та рекомендувати Верховній 

Раді вже в залі прийняти в цілому як закон. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мова йде за 5157 по реформі прокуратури.  

Колеги, чи є потреба обговорювати? Будь ласка, пане Максиме, вам 

слово. 

 

ПАВЛЮК М.В. Дякую, Денис Анатолійович. 

На жаль, з 22 правок жодної не було враховано підкомітетом. 

Підкомітет я просив перенести, підкомітет не перенесли, тому що були 

причини, з яких я не міг з'явитися як автор поданих поправок. У зв'язку з цим 

хотів би поставити все ж таки на врахування правку номер 4 та правку номер 

6 та колег підтримати її і врахувати комітетом, і коротко описати, чому саме 

я подав ці дві поправки і які саме. 

Шановні колеги, коли ми голосували Закон про реформу в органах 

прокуратури, ми пишалися тим, що вона… Ми проголосували її, вона 

розпочалася. На превеликий жаль, вона, на мою особисту думку, відбулася не 

зовсім правильно, відкрито і в деяких моментах чесно. Наразі багато в нас не 

вистачає кадрів, в нас дефіцит кадрів плюс-мінус в 30 відсотків, а ми ще й 

даним законопроектом і своїми руками за проханням Офісу Генерального 

прокурора намагаємось і даємо можливість Офісу Генерального прокурора 

не виконувати рішення судів, зокрема щодо тих прокурорів, які пройшли 

перший етап успішно, другий етап і на третьому етапі в тому числі чомусь з 

тих чи інших причин були звільнені і вважаються такими, що неуспішно 

пройшли атестацію.  

Тим не менше, вони звернулись до судів, отримали рішення суду. І 



зараз даним законопроектом ми знову змушуємо цих всіх прокурорів пройти 

і перший атестації, і другий етап атестації, і третій етап. На моє глибоке 

переконання, це є неправильним. І хочу, щоб всі народні депутати - члени 

нашого комітету звернулись до статті 129 Конституції України, якою 

передбачено, що основними засадами судочинства є обов'язковість судового 

рішення.  

Тому, ще раз наголошую, що даним законопроектом ми даємо 

можливість Офісу Генерального прокурора обходити статтю Кримінального 

кодексу України номер 382 та статтю 129 Конституції України та не 

виконувати судове рішення, чим декриміналізовувати дану статтю під певні 

судові рішення. Зокрема, наскільки мені відомо, їх більше 300 рішень уже є, 

про поновлення прокурорів на посаді.  

У зв'язку з чим я прошу народних депутатів підтримати мої поправки 

номер 4 та номер 6 та врахувати їх.   

Дякую за увагу.  

 

ПАВЛЮК М.В. Якщо необхідно, я можу зачитати текст поправок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кожен зараз зможе висловитися з цього приводу. 

Будь ласка, Максим Бужанський.  

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. (Виступ російською мовою) 

Уважаемые коллеги, так вышло, такой курьез у нас случился, что когда 

мы в первый раз рассматривали этот законопроект, я был как раз тем 

человеком, который настаивал на том, чтобы мы не ограничивали права 

прокуроров, которых восстановил суд, и восстанавливали их без апелляции. 

Но был блестящим образом жестоко разгромлен в пух и прах нашим 

ведущим юристом господином Павлюком, который на пальцах мне доказал, 

что это поставит прокурора в неравные условия, потому что часть из них 

прошла апелляцию, вторая часть ее не прошла. Я был морально раздавлен, 



публично унижен в глазах комитета и общественности, получил 

колоссальный удар по своему самолюбию и свое предложение снял. Я не 

знаю, что сейчас случилось с господином Павлюком, но раз мы уже приняли 

решение и восприняли его аргументы, я предлагаю эти правки не 

поддерживать, поддержать Генерального прокурора и принять закон в том 

виде, в каком он сейчас есть, действительно, не вносить дисбаланс в работу 

прокуратуры. Если мы запустили аттестацию, пусть все ее пройдут. Вижу 

таким образом. 

 

Так сказать, отказали одному - откажем и второму. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз давайте ми всіх вислухаємо і після цього... 

Будь ласка, Владлен Михайлович і Сергій. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Я поважаю свого колегу Максима Васильовича. 

Дійсно, він хвилюється за прокурорів. Однак, як сказав колега, теж наш 

колега, я його теж не менше поважаю, Максим Бужанський, що треба ж бути 

послідовним. Максиме Васильовичу, ви казали... (Не чути) Я теж кажу, що... 

І казати… ви вириваєте із контексту одне, кажете про статтю Конституції. 

Тут треба казати про 3 статтю, що всі рівні в правах, в незалежності від 

кольору шкіри, переконань, національностей, посад, всі ми рівні в правах. 

Чому тоді одні будуть в інших умовах, другі – в інших? Це вообще руйнує 

концепцію взагалі. Я думаю, що це взагалі, це бомба взагалі під  комітет, 

скажуть, як ми працюємо, який ми Комітет з правоохоронної діяльності, 

якщо ми руйнуємо конституційні принципи.  

Я думаю, що тут, однозначно, я підтримую цей законопроект і вважаю, 

що абсолютно правий Максим Бужанський, що треба бути послідовним у 

своїй позиції. Тому прошу не підтримувати правки, а підтримати 

законопроект у другому читанні. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію, будь ласка. 

 

ІОНУШАС С.К. У мене питання до Владлена Михайловича. Особисто 

от я, от Максим, наш колега, він рядом зі мною і з вами, він просив перенести 

розгляд, а ви не перенесли. А я взагалі не знав про засідання цього 

підкомітету і не дивився, як то відбувалося, хоча ми з вами в дуже гарних 

відносинах.  

Тому, мені здається, передчасно сьогодні виносити на комітет і 

приймати рішення по цьому законопроекту. Потрібно ще зараз провести одне 

засідання підкомітету, коли Максим Васильович зможе прийняти участь, я 

зможу прийняти. Може, повідомляли мого помічника, не знаю, може, я 

винний, що я не прийшов, але я не був повідомлений про це.  

Тому, мені здається, краще ще подискутувати з цього приводу і не 

приймати рішення. Це моя особиста позиція.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максиме, будь ласка.  

 

ПАВЛЮК М.В. Шановні колеги, Максим Аркадійович, я зараз говорю 

про тих прокурорів, які проходили атестацію. І прошу виключити норми, які 

стосуються тих прокурорів, які вже проходили атестацію, але через рішення 

суду були поновлені. А ті, що не проходили атестацію і ще раніше були 

поновлені в посаді прокурора за рішенням суду, але дане рішення не 

виконано Офісом Генерального прокурора, ті будуть проходити атестацію. 

Тому я послідовний в своїх думках і позиціях.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Григорій Мамка. І переходимо до 

голосування. 

 

МАМКА Г.М. Шановні колеги, я вибачаюсь, що запізнився на перший, 



дуже важливий законопроект, хотів би все-таки розказати людям про 

одноразове добровільне декларування, яке ні до чого не доведе.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте вже в "Різному".  

 

МАМКА Г.М.  В "Різному" ні. Але повезло Бакумову, конечно, я все-

таки не почув під час комітету відповіді на питання, чим відрізняється 

одноразове добровільне декларування від просто подати декларацію 

громадянина України і не платити 5-7 відсотків.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Григорій Миколайович, давайте по темі, будь ласка.  

 

МАМКА Г.М. З приводу правок і законопроекту. Я не зустрічав 

жодного рішення суду, де все-таки встановив факт проходження одного з 

етапів атестування, тому що суд не розглядає і визнав незаконним. Суд 

розглядає: а) акт, тобто у вигляді наказу про звільнення; встановлює факт; 

скасовує наказ і зобов'язує вчинити дію. Жодного вчинення дії щодо: перший 

етап - визнати законним, другий етап – незаконним. Цього немає в жодному 

рішенні.  

Я розумію, що можна говорити, тоді законом необхідно внести зміни, 

вашою правкою, що якщо є рішення суду, людина більше не проходить 

атестацію, що атестацію зарахувати. Але такого ж немає в правках? Немає. 

(Шум у залі) 

 Дивіться, я ж вас не перебивав. Якщо вже винесли на комітет, то 

необхідно до того, як уже там… то тоді до керівника комітету. Давайте 

внесемо зміни, що будемо карати рубльом:  перше - керівника підкомітету, 

який не повідомив, не зафіксував факт; а другий - хто не зміг прийти. Тоді 

давайте так. Я сьогодні теж двічі уже…  

Ну, тоді необхідно друге рішення приймати. Все-таки, якщо є, давайте 

ставити на голосування, або приймати і кудись… 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Владлен, швидко позицію. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Шановні колеги, я повідомляв, двічі повідомляв, і в 

групу комітету я продублював зараз, що повідомлялось, що буде підкомітет з 

конкретних законопроектів: 51,57, 58. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владлен Михайлович, дякую вам за коментар. 

Колеги, переходимо до голосування. Владлен Михайлович, дякую. 

Колеги, перша пропозиція. 4 і 6 правка. (Шум у залі) 

 Колеги, все. По правках Максима Павлюка, які він попросив врахувати 

комітетом. Прошу, я ставлю на голосування. Окремо по правці номер 4. 

Колеги… Сергій… Хто підтримує пропозицію, там про виключення 

позиції… Ну, давайте Сергій, я пропоную рухатися, тому що всі дивилися 

вже ці правки. Два положення там пропонується, щоб не проходили 

атестацію, грубо кажучи, прокурори.  

Колеги, хто за те, щоб підтримати правку Максима Павлюка, четверту, 

щодо не проходження атестації прокурорами?  Будь ласка, хто за це, прошу 

голосувати. Дякую. Хто – проти? Утримались? Більшість утримались. 

Дякую.  

Хто за те, щоб підтримати правку номер 6 Максима Павлюка? Один. 

Хто – проти? Утримались? Більшість. Дякую вам. 

Тепер я ставлю на голосування, колеги, рішення комітету 

рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 5157 в другому 

читанні та в цілому. Хто за це рішення, прошу голосувати.  

Хто – за? 21 – за. Хто – проти? Хто – утримався? 1 – утримався. Дякую. 

Рішення прийнято. 

Наступний законопроект, колеги, повторне перше читання, 

законопроект 5158 щодо внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення добору та підготовки прокурорів. 



Будь ласка, Владлен Михайлович, дуже коротко, тому що всі вже 

ознайомились з першим читанням. Відмінність, яка була внесена, прошу. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Дуже дякую, Денис Анатолійович. 

Я лише нагадаю, що він отримав незадовільний результат голосування 

під час першого – 200 голосів - і був відправлений на доопрацювання. Ми 

дійсно доопрацьовували, була зустріч, експертні такі були зустрічі з нашими 

колегами, з Генеральною прокуратурою, із європейськими колегами. І 

Лорена Бахмайер, Джеймс Гамільтон, колишній Генеральний прокурор 

Ірландії, вони висловили свої пропозиції щодо певних запобіжників саме 

прокурора-стажиста, як же він буде працювати, чи зможе приймати 

процесуальні рішення, і на підкомітеті, зокрема, Олександр Сергійович 

Бакумов це питання піднімав. Це було все враховано. 

Тобто що було зроблено? Було структуровано етапи проходження 

спеціальної підготовки, визначено критерії успішності проходження окремих 

етапів первинної підготовки та стажування, уточнено особливості 

стажування, внесено запобіжники, це, зокрема, що при стажуванні прокурор-

стажист не може бути старшим групи прокурорів у тяжких і особливо тяжких 

злочинів, а тобто не буде обшуків за його клопотаннями, не буде НСРД. Це 

серйозні запобіжники. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те, про що ми говорили, власне, і в залі. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую.  

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Ми внесли такі і декілька інших… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можемо голосувати? 



 

НЕКЛЮДОВ В.М. І тому я думаю, що прибрали ті моменти, 

удосконалили його. Я думаю, що ми той термін приберемо стажу і дамо 

можливість молодим… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Максиме, хвилинка, будь ласка, вам. Прошу. 

 

ПАВЛЮК М.В. Ні, я не в опозиції, ні в якому разі. Я в першому 

читанні даний законопроект також підтримував, але, в той же час, хочу 

запитати авторів доопрацьованого законопроекту, звідки з'явилася норма у 

законопроекті про добір про зміну кількості заступників і перших 

заступників Генерального прокурора? Поясніть, будь ласка, як це 

відноситься до добору і до назви законопроекту? 

Гарно дякую, і вважаю, що цю норму треба виключити і не голосувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

До другого читання це можна буде зробити.  

 

ПАВЛЮК М.В. Я прошу відповісти автора, голову підкомітету, для 

чого ця норма, для чого було внесено? 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Це ініціатива була особисто першого заступника 

Говди Романа Михайловича.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Щоб, як він пояснив, це необхідно задля того, щоб 

та вакансія, яка є, вона довгий час не заповнена, щоб ефективно… (Не чути)  

(Шум у залі) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до голосування.  

Колеги, пропонується подати на розгляд Верховної Ради 

доопрацьований проект Закону 5158 та рекомендувати Верховній Раді 

прийняти його за основу і доопрацювати до другого читання.  

Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто – за? 21 – за. 22 – за. Хто – 

проти? Хто – утримався? Максим Васильович? Не голосував. Дякую. Все. 

Рішення прийнято.  

Рухаємося далі. Дякую за позицію. 

 

ІОНУШАС С.К.  В мене є питання до Дениса Анатолійовича. На 

минулому засіданні був представник Офісу Генерального прокурора, саме 

пан Говда, а зараз у нас є представник, немає? Просто, щоб розуміти. Повага 

до комітету, такий законопроект… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це комітет вносить повторне перше читання, тому 

тут немає потреби. Коли будемо розглядати на друге, звичайно, вони будуть 

брати участь в роботі.  

 

ІОНУШАС С.К. Просто пан Владлен Михайлович каже, що це була 

пропозиція особисто першого заступника. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Рухаємося далі, колеги. Законопроект… Закон про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

незаконне виселення з житла, нашого колеги Артема Дмитрука. Це друге 

читання, законопроект 4333.  

Будь ласка, Олександр Сергійович, позиція. Чи є потреба 

обговорювати, наперед відразу хочу запитати, законопроект? Немає. Якщо 

ні... Якщо є, колеги, Олександр Сергійович, тоді  резолютивне рішення і 



голосуємо.  

 

ДМИТРУК А.Г. Я прошу пробачення. Справа в тому, що те рішення, 

яке прийняв підкомітет, мене не влаштовує, тому що там були зменшені 

санкції та були забрані правки Мамки, які я хотів, щоб були включені. На 

підтвердження поставимо правки Мамки...(Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович, тоді доповідайте по звичайній 

процедурі.  

 

БАКУМОВ О.С. Дивіться, колеги, 29 правок було подано, 5 

пропонуємо врахувати і 24 – відхилити. Треба врахувати те, що 19 березня 

21-го року був прийнятий Закон про внесення змін до... щодо споживачів при 

врегулюванні простроченої заборгованості. Там врегульовано діяльність 

колекторських... відповідно колекторської діяльності. У зв'язку із цим ми 

трішки також видозмінили цей законопроект, оскільки ми не можемо тут 

врегульовувати певні питання в кримінальному законодавстві, безпосередньо 

не пов'язані із цим.  

Ми пропонуємо не виокремлювати питання самовиселення, вибачте 

мене, виселення з житла в окрему частину, оскільки воно охоплюється 

частиною першою. Чому так? Тому що у нас дуже багато буде виникати 

складнощів на практиці. Зокрема, якщо, наприклад, подружжя посварилося і 

виселило іншого з подружжя з житла, це може бути кваліфіковано за 

частиною третьою статті 162, тому що це також є незаконним виселенням. У 

зв'язку із цим, щоб не ламати конструкції, ми пропонуємо, підкомітет, 

залишити чинну редакцію статті 162 Кримінального кодексу України, однак 

змінити санкцію. Якщо вона на сьогоднішній день передбачає штраф у 

вигляді від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, ми пропонуємо комітету 

прийняти санкцію, ухвалити, рекомендувати Раді від 1 тисячі до 3 тисяч. 

Таким чином, санкція підвищується від 20 до 30  разів по частині першій.  



Тому ми вважаємо, що це є збалансованим рішенням. І у зв'язку з тим, 

що немає такої правки, оскільки спочатку змістовно напрацьовувався 

законопроект, щоб виокремити його в окрему частину, пропонується правка 

комітету. І я вас прошу її підтримати.  

Пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції: "Абзац другий 

частини першої статті 162 Кримінального кодексу України викласти в такій 

редакції: "Караються штрафом від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, 

або обмеженням волі на строк до 3 років". 

Таким чином, це є по частині першій кримінальним проступком, а не 

злочином. Все, що інше буде кваліфікуватись, вже буде безпосередньо 

злочином і буде досудове розслідування.  

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є потреба ще тоді?  

Будь ласка, Григорій Миколайович.     

 

МАМКА Г.М. Ну, дивіться, тут ставилось питання з приводу того, що 

незаконне виселення, але ми піднімали питання в правках, про що каже 

колега Дмитрук, щодо вселення. 

Ну, от, наприклад, історія яка. Наприклад, є комунальне приміщення, 

комунальної форми власності. Хтось заключив фіктивну угоду, когось 

заселив туди. Житлом рахувати? Ні, це інше сховище, якщо у нас немає 

приватизації і відноситься до фондів, такий-то нежитловий фонд. Інше 

сховище. Якщо у нас службові особи, крім виселення, так, відповідальності, 

то за вселення туди під різними приводами і підставами, то відповідальності 

по суті де-факто немає. Незаконне зайняття нежитлового приміщення - теж 

немає, назвіть мені статтю яку. Незаконне проникнення у житло - інше 

сховище на даний час.  

І от я так розумію, що ми ставили питання все-таки розглянути 



незаконне виселення з житла і вселення незаконне. Оце і малось на увазі.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.  

Чи є пропозиції інші тоді? Артем, будь ласка. 

 

ДМИТРУК А.Г. (Виступ російською мовою) 

Есть первое чтение, первый законопроект, который прошел в 

Верховной Раде.  И мы можем его поддержать с правками Григория 

Николаевича. Можем проголосовать за правки Григория Николаевича и 

проголосовать отдельно… 

(Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон, будь ласка. 

 

БАКУМОВ О.С. Якщо зараз ми будемо ухвалювати, враховувати 

правки Григорія Миколайовича повністю, починаючи з третьої, ми 

конструкцію законопроекту зламаємо. Тоді треба повністю переглядати всю 

норму. Оскільки на сьогоднішній день частина перша статті 162 виглядає так: 

"незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, незаконне 

проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші 

дії (а тут можна додати і вселення, розумійте, як хочете), що порушують 

недоторканність житла, охоплюються зараз частиною першою статті 162. 

Ми, підтримуючи філософію законопроекту і його зміст, підвищуємо 

санкцію з 50 до 100, від 1000 до 300, у 20 і 30 разів санкцію штрафу, і, будь 

ласка, встановлюємо більш сувору відповідальність за такі дії. 

Якщо ми будемо окремо виділяти незаконне виселення, воно буде 

автоматично конкурувати з частиною першою, оскільки буде кваліфікуватися 

як інші дії. І ми над цим законопроектом, Денисе Анатолійовичу, працюємо 

дуже й дуже багато. Запрошували свої колег з Комітету з питань  правової 



політики, вони долучалися до цього обговорення. І у нас виникає дуже багато 

практичних моментів, коли дії, які фактично не будуть нести суспільної 

небезпеки, будуть кримінально караними.  

Тому вбачаємо, що це адекватна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, у мене є особисте прохання, щоб голови підкомітетів 

відповідно координувалися, якщо особливо авторами законопроектів є члени 

нашого комітету, щоб дійсно можна було б максимально запрошувати, 

додатково навіть. Тому що у нас інформація є в сайті комітету, на чаті 

комітету, але все одно, щоб можна було це інформувати.  

Артеме, я бачу, що в даному випадкуЮ і Григорій Миколайович 

підтверджує, що ми інакше поламаємо саму структуру законопроекту, якщо 

ми будемо підтримувати ці правки частково.  

 

ДМИТРУК А.Г. Ну, санкции все равно законопроекта, изменения, 

которые были приняты на комитете, меня как автора законопроекта не 

устраивают, учитывая его значимость. Поэтому либо мы будем принимать 

его, как он был в первой редакции, либо мы будем отправлять его на 

доопрацювання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція підкомітету, я так розумію, що, враховуючи 

запропоновані пропозиції, прийняти в другому читанні. В такому разі ми не 

виносимо його в зал.  

 

БАКУМОВ О.С.  Дивіться, є пропозиція… Ще раз, це вже другий буде 

раз, коли ми знімаємо його з розгляду нашого комітету. У нас є можливість 

правкою комітету внести будь-яку редакцію до другого читання. Ми можемо 

ще раз зняти, однак давайте тоді всі збиратися, і ви зрозумієте, що це питання 

трішки таке патове.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція перенести розгляд даного законопроекту 

на інше засідання комітету. Приймається така пропозиція? Колеги, не треба 

нам голосувати за це? Обговорити завтра, визначити, як ми далі рухаємося. 

Добре? Є, приймається. Колеги, дякую вам за розуміння. 

Наступний законопроект – 4322, народний депутат Камельчук Юрій. 

Була усна інформація, що він сьогодні не зможе бути. За загальним правилом 

ми переносимо такі законопроекти. (Шум у залі) 

Не встиг, Григорій Миколайович, просто не встиг. Все, хорошо.  

Наступний законопроект – 1192, поданий народним депутатом 

Климпуш-Цинцадзе Іванною Орестівною. Виносимо вдруге, колеги. Закон 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного 

викрадення дітей. Оскільки вдруге ми вже його не викладаємо, Іванна 

Орестівна казала, що, можливо, підійде, будь ласка,  Олександр Сергійович, 

позиція.     

І, колеги, хтось буде наполягати на виступах з цього законопроекту? Я 

бачу, є позиція… 

 

БАКУМОВ О.С.  Можна позицію підкомітету трошки от буквально 

викладу?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

БАКУМОВ О.С.  1192 – щодо забезпечення виконання Україною 

Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. 

Переважний зміст цього законопроекту, основні нововведення, які 

пропонуються, стосуються не предмету відання нашого комітету, трошки 

лише зачіпляються Кодексу України про адміністративні правопорушення, а 

решта змін - це Цивільний і Процесуальний кодекси, Сімейний кодекс, це 



Закон "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про 

порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", "Про 

забезпечення організаційних умов соціального захисту дітей та сиріт".  

Двічі наш комітет звертався до голови Комітету з правової політики, до 

предмету відання якого віднесено це питання, пана Костіна, 16.03, 21.01,  

відповіді Комітету з питань правової політики не було.  

Я вважаю, що все ж таки це питання у зв'язку з їх дуже такою 

осяжністю не стосуються предмету відання нашого комітету. Хоча з назви 

він потрапив до нас, а тому повернути цей законопроект суб'єктам 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На доопрацювання.  

Колеги, будь ласка, хто хотів би виступити? Я бачу, є Григорій 

Миколайович, хоче отримати. 

МАМКА Г.М. Дивіться, історія дуже проста. Якщо звертається комітет 

до іншого комітету, може, людині там ніколи, він там зайнятий. Але якщо не 

дає відповіді, у нас же це не приватна контора, правильно? Є ж 

адмінвідповідальність? Є. А чого ми не звертаємося? Чого? Так почекайте, 

звернення комітету… давайте піднімайте законодавчу базу. Піднімайте! 

Давайте доручення секретаріату. Якщо ж немає відповіді, це ж ви розумієте, 

це на народних депутатів так реагують інші народні депутати. А звичайні 

громадяни пишуть депутатам - і вони взагалі не реагують. Про що ми 

говоримо? Давайте звертатися тоді… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є інші пропозиції у членів комітету? 

Підкомітет працює на доопрацювання. Немає? 

 Колеги, тоді я ставлю на голосування пропозицію відправити 

законопроект 1192 на доопрацювання. Будь ласка, хто за цю пропозицію, 



прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. 

Дякую. 

Колеги, наступне питання порядку денного - це про включення законів 

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

йде про законопроекти про внесення змін до КУпАП та Кримінального 

кодексу щодо боротьби з проявами дискримінації (5488); законопроект про 

внесення змін до КУпАП щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з 

розгляду справ про адміністративні правопорушення (5490); і законопроект 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо питань, пов’язаних із 

охороною та захистом авторського права і суміжних прав (номер 5553). 

Пропоную рекомендувати Верховній Раді включити їх до порядку 

денного сесії. Хто – за, прошу голосувати. Проти? Утримались? 

Одноголосно. Дякую. 

У нас ще є технічне рішення про включення пані Олександри Устінової 

до складу всіх підкомітетів комітету. (Загальна дискусія) 

Колеги, мусимо проголосувати, хто за те, щоб включити. За? Проти? 

Утримались? 1 – утримався. Дякую. 

Колеги, переходимо до "Різного". Хто би хотів виступити в "Різному"? 

Олександра Устінова, Владлен Неклюдов. Хто ще? Дякую. 

Будь ласка, пані Олександра, вам слово. 

 

УСТІНОВА О.Ю. Шановні колеги, я дуже прошу мене підтримати в 

цьому питанні, тому що воно зараз критичне, і я хочу пояснити, про що буде 

іти мова. 

Ви пам'ятаєте, що 14 травня були накладені санкції РНБО на так званих 

550 "ворів в законі". Хоча, ви пам'ятаєте, коли у нас був комітет і 

обговорювався законопроект "про ворів в законі", нам казали, що їх від 20-ти 

до 35-ти, а потім у нас на 550 "ворів в законі" та людей, причетних до 

кримінального світу, наклали санкції. 

Тому, почитавши той список, у мене вже є суттєві зауваження, тому що 



там деякі люди, які  перебували на території України в цей самий час, які є 

офіційно навіть поліцією підтверджені як люди, пов'язані із злочинним 

світом, не попали в цей список, натомість попали люди, які захищали 

територіальну цілісність України: це військові, це які служили в батальйоні 

імені Шейха Мансура, які брали Савур-Могилу, які віддавали своє життя за 

Україну.  

Зараз ми бачимо, що всі ці люди, і я розумію, що це було зроблено з 

подачі Міністерства внутрішніх справ, тому що Служба безпеки України про 

це відразу сказала, що вони не мають ніякого стосунку до формування цих 

списків, що ці списки саме кримінального так званого світу, де некримінальні 

люди, не люди, пов'язані з криміналом, з'явилися, а ті люди, яких дуже хоче 

назад собі… видачі їх якої хоче Російська Федерація, потрапили туди в 

списки. 

Що може стати наслідком цього? Наслідком може стати їх депортація. 

Їх можуть депортувати або через Молдову, або напряму до Російської 

Федерації. У нас вже були такі випадки, коли, я перепрошую, Генеральна 

прокуратура Російської Федерації зверталася до України, до Служби безпеки 

України начебто для того, щоб їм видали бійців з цього батальйону. І хоча 

потім на офіційні запити депутатів надходила інформація, що до Служби 

безпеки не зверталися, цих людей все одно відправляли до Молдови, а 

пізніше їх переправляли на територію Російської Федерації.  

Я дуже зараз прошу підтримати мене комітет, зробити звернення на 

Раду національної безпеки і оборони, а також на Міністерство внутрішніх 

справ з тим, щоб: а) розібратися в ситуації; б) якщо можливо, ми можемо 

провести закриті слухання, куди запросимо ДСР, запросимо керівництво 

Національної поліції, які скажуть, яким чином люди, які захищали Україну, 

зараз знаходяться в санкційних списках і можуть бути видані Росії. Тому що, 

я перепрошую, це зрада нашою державою тих людей, які за нас воювали. 

Тому я дуже прошу підтримати мене в цьому зверненні, щоб зробити 

спільне звернення від всього комітету, від всіх нас на РНБО та на МВС, щоб 



розібратися в ситуації і провести закрите слухання.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Григорій Миколайович хотів сказати. І після цього 

ви, Максиме, добре? З цього питання? Прошу. 

 

МАМКА Г.М. Чи не вперше я просто хочу підтримати колегу з фракції 

"Голос". Накінець ми звернули увагу, що рішення РНБО і рядом із законом, 

вони не мають ніякої спільної мети. Раз.  

Можна казати про швидкі рішення, про швидкі реформи, можна 

говорити. То тоді необхідно прийняти для себе рішення: давайте суд 

розгонимо, правоохоронні органи, оставим керівника РНБО, і збільшимо 

штат, тим паче він запрошує збільшити штат, і тоді будемо приймати 

рішення. Всі справи з адмінсуду віддамо йому, нехай розгляне за два дні. Так 

буде швидко, ефективно, а там уже як попало.  

Якщо ми вказуємо, щоб когось запросити на слухання, то нам 

необхідно рішення комітету проголосувати. Якщо... Не перебивайте, колеги. 

Якщо ми кажемо, щоб надали нам конкретну інформацію, то необхідно нам 

піднімати питання щодо надання конкретної інформації відносно визначених 

осіб, мотивувати і все інше.  

Питання ж не в тому, що є в санкційному списку прізвище. Не 

проблема. Проблема в тому, що ми повинні просити матеріали, на підставі 

яких включено в список, акцентую увагу. Тоді буде відомо, хто поставив 

підпис, у зв'язку з чим і хто що просить. Якщо таких матеріалів немає - склад 

злочину, а їх може і не бути.  

Якщо кажуть санкції, я не бачу там громадян України, іноземних 

громадян - да. Але по Закону "Про санкції" вказано слово "інше". Якщо  

хтось, включаючи народних депутатів, громадян України називає "іншим", я 

тоді вибачаюсь. Немає громадян України. Там до цих санкцій питань більше, 

чим відповідей.  



Але ми тоді на комітеті повинні поставити, або: а) ми приймаємо 

рішення щодо проведення засідання в закритій формі з матеріалами; або по 

конкретним особам (друге питання) ми просимо матеріали, на підставі яких 

включено в списки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка,  Максиме. Олександр Дануца після цього. 

 

БУЖАНСЬКИЙ М.А. (Виступ російською мовою) 

Уважаемые коллеги, я не могу поддержать свою коллегу Александру 

Устинову в вопросе обращения к СНБО. Я не считаю санкции, часть которых 

применяется к гражданам Украины, законными. И я думаю, что если мы 

обратимся к СНБО с таким вопросом, мы возьмем на себя часть 

ответственности, это будет нехорошо.     

Я бы предложил сделать следующее. Проголосовать комитетом 

следующий пункт: запросить у МВД материалы по всем персонажам, 

которые интересуют Александру. Я слышал, там есть разные мнения, и по 

некоторым из них МВД есть что сказать. Получить их, и с небольшой какой-

то паузой по времени, чтобы мы могли с ними ознакомиться, пригласить 

сюда представителя МВД, того же самого Антона Геращенко, например, 

чтобы мы уже, имея материалы на руках и ознакомившись с ними, могли 

задать предметные вопросы, если они у кого-то есть, и услышать позицию 

МВД, которая у них тоже есть. 

По результатам, если у нас будет какая-то необходимость делать 

дальнейшие шаги, мы комитетом эти шаги сформулируем, проголосуем и 

предпримем. Мне кажется, что это было бы самым правильным вариантом, 

если мы хотим разобраться в вопросе. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Дануца і Сергій Іонушас. 

 



ДАНУЦА О.А. Друзі, знаєте, я, чесно кажучи, з великою пошаною 

ставлюсь до тих речей, які каже Президент України. Але я розумію, що деякі 

речі в частині, що оголосила зараз Олександра, ну, трохи ті порадники, які 

радять щось, вони трохи десь дали "в штангу". Тому що не може бути 150 

"авторитетів" і 500 "ворів в законі", має бути навпаки. Ну, чесно кажучи… 

Тобто ця історія трохи інша. "Вор в законі", ну, мовою нашою – це посада.  

Це посада, на яку призначаються, так? А "авторитет", ну, це просто, от хтось 

в комітеті заслугував цього авторитету.  

Тому чесно вам скажу, що я, до речі, підтримую Олександру в тому 

питанні, яке вона підняла. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Сергій… Колеги, Сергій Іонушас.  

 

ІОНУШАС С.К. Шановні колеги, дуже проста риторика: для того, щоб 

щось робити, ми повинні повністю розуміти картину. Наразі в нас немає ні 

документів, ні інформації, об'єктивної інформації з компетентних органів для 

того, щоб приймати остаточне рішення. Тому, мені здається, ми дійсно 

можемо підтримати Олександру, але базуючись на певних документах, 

фактах і відповідях то ли з Міністерства внутрішніх справ, то ли з Служби 

безпеки України, то ли з інших органів.  

Тому в мене пропозиція наступного чину. Оскільки ця пропозиція була 

Олександри, давайте разом попрацюємо, зберемо цю інформацію, зробимо 

запити до МВС, Служби безпеки, і потім будемо звертатися. 

 

УСТІНОВА О.Ю. Що значить "ми попрацюємо і зробимо запити"? Нам 

на запити народного депутата ніхто не дасть матеріали кримінальних 

проваджень. Все, що ми можемо зараз ініціювати, – це закрите слухання 

комітету, куди ми запрошуємо представників Міністерства внутрішніх справ, 

поліції, СНБО і я… Почекайте секундочку… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. СНБО ми не маємо права запрошувати, це інша 

структура, тому це виключене питання. 

 

УСТІНОВА О.Ю. Добре. Давайте ми запрошуємо тоді Міністерство 

внутрішніх справ, керівництво ДСР, керівництво Національної поліції і 

просимо їх (я перепрошую, колеги, мені важко перекрикувати всіх), і 

просимо їх надати нам інформацію, по-перше, яким чином формувалися ці 

списки, яким чином потрапляли туди люди. І по тим людям, по яким є 

питання, нехай нададуть інформацію, нададуть докази, чому ці люди попали 

в ці списки. Тому що, я перепрошую, окрім як сліду Росії, я не можу це 

пояснити. Тому що у нас зараз йде дискредитація, ні, почекайте, в нас зараз 

йде масова дискредитація наших військових і волонтерів. Дайте, будь ласка, 

договорити!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте по одному. Олександр!  

 

УСТІНОВА О.Ю. Олександр, можна я закінчу? Я вас не перебивала. В 

нас вже є приклад, коли 500 днів просиділи люди за ґратами, а потім їх 

випустили і зараз… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра, завершуйте, тому що має ще Захарченко.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Можна, будь ласка, я договорю? Я кожного з вас 

слухала.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександра.  

 

УСТІНОВА О.Ю. В нас величезна кількість людей, яка потрапила в той 

список, і мені цікаво, як саме цих людей, окрім як по прізвищу… 

 



ІОНУШАС С.К. Запросити МВС я підтримую, Олександра, немає 

питань.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Тому я пропоную провести закрите засідання, куди 

ми запросимо представників Міністерства внутрішніх справ, Нацполу і ДСР, 

які мають нам надати всю вичерпну інформацію про те, як формувалися 

списки, інформацію по цим людям. Перелік я надам повністю комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Захарченко. 

 

УСТІНОВА О.Ю. Причому я прошу не затягувати з цим, тому що цих 

людей можуть реально фактично просто видворити з України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир. 

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Вже колеги висказалися. Я хотів би просто 

уточнення. Потрібно починати ще з поваги в тому числі і до нас. Я пам'ятаю, 

коли ми обговорювали статтю 255 і було запитання від моїх колег, скільки ж 

все-таки знаходиться на території "ворів в законі", і я пам'ятаю, що ця цифра, 

боюся помилитися, але була десь близько 30 людей.  

Я, з одного боку, задоволений, що після прийняття такої серйозної 

статті до нас почали всі злітатися… (Шум у залі) 

 Я підтримую колег, що потрібно… (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимире.       

 

ЗАХАРЧЕНКО В.В. Я ще раз говорю свою думку до кінця. 

Дійсно, потрібно нам закрите обговорення цього питання, встановити, 

яка ж все-таки кількість у нас по оперативним даним хоча б, і пройтися по 

персоналіям. Щоб не було так, що дійсно ті, хто у нас є "ворами в законі", їм 



нічого не загрожує, а під цю статтю попадають зовсім інші особи, що б вони 

не вчинили, скажу так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимире. 

Колеги, резюмуємо, що ми направляємо звернення по тим іменам, які 

озвучила Олександра. Ви не називали імен, ви сказали загалом. І, крім того, в 

цьому зверненні ми звертаємося з пропозицією… (Шум у залі) 

 Ні, друзі, спочатку маємо отримати інформацію. Давайте письмово 

звернемося, отримаємо інформацію і паралельно звернемося з тим, щоб 

провести з цього приводу закрите засідання. Всіх, кого озвучили: міністра 

внутрішніх справ, Голову Національної поліції - суб'єкти, які з засобів 

масової інформації були відповідальні за складення, формування цього 

списку.  

Дякую, колеги. Прийнято. 

Хто ще, будь ласка? Ми звертаємось, колеги, до означених осіб надати 

інформацію і запросимо провести закритий комітет. (Загальна дискусія)  

Хорошо, колеги, тільки час комітету ми визначимо вже згідно 

визначених позицій, добре? Тільки, дивіться, ви не назвали прізвище, ви 

сказали загалом. Ми ж загалом вас підтримали, загалом підтримали в тому, 

що буде проведено закрите засідання. Я думаю, тут немає сумніву в тому, 

що, колеги, про це мова.  

 

УСТІНОВА О.Ю. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, не можемо, це буде залежати від ситуації, 

відповіді. Але це буде в розумні терміни.  

 

УСТІНОВА О.Ю. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки включіть мікрофон, щоб вас також було чути.   



 

УСТІНОВА О.Ю. Коли в нас все ж таки зґвалтували дівчину, тоді ми за 

кілька днів проводили… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Невідкладно надати інформацію. Дякую.  

Будь ласка, Владлен Неклюдов. Будь ласка.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Ще раз, що підтримали? Я дуже прошу, я хочу це 

зафіксувати в стенограмі. Яке було прийнято рішення?   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То в стенограмі вже зафіксовано… 

 

УСТІНОВА О.Ю. Рішення яке?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … що ми направляємо звернення на МВС і Нацпол з 

проханням надати інформацію по наданому вами списку невідкладно і взяти 

участь в закритому засіданні, яке ми з вами організуємо.  

 

УСТІНОВА О.Ю. Добре. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владлен, будь ласка. 

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Дуже дякую, Денис Анатолійович. І дуже вчасно 

наша колега Саша Устінова підняла тему про "ворів в законі" і кримінальних 

авторитетів, оскільки в моєму питанні ця тема буде трошки в іншому 

контексті, це не основна. Але в червні минулого року було таке гучне 

затримання одного з "ворів в законі", він підозрюваний був в умисному 

вбивстві. Це Андрій Недзельський. "Неделя", да, правильно, мій колега  

Олександр Анатолійович Дануца каже, "Неделя".  

Було арештовано під час обшуку 400 тисяч доларів, накладено арешт 



судом і передано до зберігання, таке в нас є Національне агентство з розшуку 

та менеджменту активів, як у нас називають АРМА. І дивна річ сталася в 

грудні: по якомусь паперу, навіть не рішення суду, а ксерокопія, 

представники АРМА видали 400 тисяч доларів, які є речовим доказом у 

справі, зовсім сторонній особі, яка взагалі не має відношення до цих активів, 

ці гроші були передані. Вони зникли.  

Наскільки мені відомо, досудове розслідування за фактом заволодіння 

цими 400 тисяч доларів, які є речовим доказом у кримінальному 

провадженні, підкреслюю, на яке накладено арешт судом, здійснює 

Національна поліція. Однак нам невідомо, що з провадженням, чи є 

підозрювані у цьому провадженні. Чому дозволяється представникам АРМА 

такі кричущі факти здійснювати, заволодівати коштами, я вважаю, що це 

заволодіння саме було коштами, на які накладений арешт?  

Я прошу, Денисе Анатолійовичу, написати колективне звернення від 

комітету, що з цим провадженням. Вже ходять чутки, що навіть не Нацпол 

здійснює досудове розслідування, а інший орган – ДБР. Я не знаю, чи це 

правда, чи ні. Чи підтримуєте, колеги, щоб ми направили колективне 

звернення, звернення від комітету до Національної поліції, можливо, навіть і 

запросимо представників АРМА сюди на комітет, щоб вони дали пояснення, 

де ці гроші. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Прийнято, звернення оформимо. 

Колеги, чи ще є інші позиції?  

Дякую вам. Порядок денний вичерпано, колеги. Засідання комітету 

оголошую закритим. Дякую вам.  


