
ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного 
агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, 

зокрема під час реалізації проектів "Либідь" та "Циклон-4"

01008, м. Київ-8, мул. М. Грушевського, 5

Протокол засідання № 4
10 листопада 2021 року

13 год 00 хв.
(в режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ: Голова Комісії Тарута С.О.

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комісії: Шараськін А.А., 
Радіна А.О., Устенко О.О., Козак В.В., Грищук Р.П.
ВІДСУТНІ: Кисилевський Д.Д., Прощук Е.П., Наталуха Д.А., Бакумов 
О.С. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комісії Тарути С.О. щодо порядку 
денного засідання Комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про залучення до роботи Тимчасової слідчої комісії запропонованих 
експертів та фахівців. 

2. Про діяльність членів ТСК у робочих групах за напрямами визначених 
завдань та проведення робочих нарад із залученими експертами.

3. Про необхідність підготовки пропозицій для узгодження та 
затвердження графіку і порядку запрошення посадових, службових осіб 
органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування та керівників (або посадових осіб, які виконують їх 



обов’язки) підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, 
окремих громадян для отримання показань чи заслуховування пояснень з 
питань, щодо яких проводиться розслідування відповідно до пункту 4 
затвердженого Плану роботи ТСК.

4. Про склад секретаріату Тимчасової слідчої комісії.

Різне.

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комісії.
«за» – 6

(Тарута С.О., Грищук Р.П., Устенко О.О., Козак В.В., Шараськін А.А., 
Радіна А.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

Рішення прийнято.

Питання 1. Про залучення до роботи Тимчасової слідчої комісії 
запропонованих експертів та фахівців.

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комісії Тарути С.О. щодо 
надходження станом на 10 листопада 2021 року нових пропозицій від 
установ та організацій щодо залучення до роботи у ТСК 12 осіб відповідно 
до переліку: 

Назва Кандидатури Кількість
Міністерства оборони 
України

Карягін Є.В., 
Поздняков П.В., 
Жолоб О.М., 
Лисак О.В., Черненко 
В.А.

5

Міністерства захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України

Шахматенко Р.С. (заст. 
Міністра) 1

Державної 
аудиторської служби 
України Ключко С.С. 1



Державної служби 
експортного контролю 
України Сірик С.Ю. 1

Державної 
прикордонної служби 
України

Драган В.В. 1

Державної служби 
геології та надр 
України

Камаса М.Ю. 1

Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського»

Бернацький П.Й. 1

Головне управління 
розвідки Міністерства 
оборони України Кухарський І.А. 1

Участь в обговоренні взяв член Комісії, народний депутат Грищук Р.П. 
Також у ході обговорення було повідомлено про надання повного переліку 
залучених експертів та фахівців для членів ТСК та про попередньо 
заплановані робочі зустрічі на поточному тижні. 

УХВАЛИЛИ: 
Залучити зазначених експертів та фахівців до роботи у ТСК. 

«за» – 6
(Тарута С.О., Грищук Р.П., Устенко О.О., Козак В.В., Шараськін А.А., 
Радіна А.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

Рішення прийнято.



Питання 2. Про діяльність членів ТСК у робочих групах за 
напрямами визначених завдань та проведення робочих нарад із 
залученими експертами.

СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Тарути С.О. щодо проведеної роботи для 

забезпечення діяльності Комісії, зокрема, про направлені запити для 
отримання інформації та матеріалів, для направлення представників від 
установ та організацій для роботи в ТСК. Крім того, було повідомлено про 
готовність офісного приміщення для роботи та вже отримані відповіді, 
наявний перелік експертів. 

У ході обговорення було підкреслено необхідність активізації роботи 
членів ТСК у створених робочих групах за напрямами розслідування. 

УХВАЛИЛИ:
Доручити членам ТСК за сформованими групами розробити та подати 

на затвердження переліки проблемних питань, фактів, обставин, які 
потребують більш ґрунтовного вивчення в рамках роботи ТСК та 
відповідно до утворених робочих груп, для розгляду на наступному 
засіданні. 

. 
«за» – 6

(Тарута С.О., Грищук Р.П., Устенко О.О., Козак В.В., Шараськін А.А., 
Радіна А.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

Рішення прийнято.

Питання 3. Про необхідність підготовки пропозицій для узгодження та 
затвердження графіку і порядку запрошення посадових, службових 
осіб органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування та керівників (або посадових осіб, які 
виконують їх обов’язки) підприємств, установ, організацій, 
громадських об’єднань, окремих громадян для отримання показань 
чи заслуховування пояснень з питань, щодо яких проводиться 



розслідування відповідно до пункту 4 затвердженого Плану роботи 
ТСК.

СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комісії Тарути С.О. про необхідність у термін до 

14 листопада узгодити та затвердити графік і порядок запрошення 
посадових, службових осіб органів державної влади, інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування та керівників (або посадових 
осіб, які виконують їх обов’язки) підприємств, установ, організацій, 
громадських об’єднань, окремих громадян для отримання показань чи 
заслуховування пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування, 
відповідно до Плану роботи ТСК, затвердженого на попередньому 
засіданні

Вищезазначене стосується осіб, пояснення і інформація від яких 
сприятимуть чіткому розумінню щодо подальших дій у розслідуванні. 

         УХВАЛИЛИ:
         Доручити членам ТСК до 14 листопада 2021 року подати свої 
конкретні пропозиції, із зазначенням прізвищ запрошених осіб та 
орієнтовних дат проведення заслуховувань пояснень на засіданнях ТСК. 

«за» – 6
(Тарута С.О., Грищук Р.П., Устенко О.О., Козак В.В., Шараськін А.А., 
Радіна А.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

Рішення прийнято.

Питання 4. Про склад секретаріату Тимчасової слідчої комісії.

СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Тарути С.О. щодо потреби внесення змін 

до складу секретаріату Тимчасової слідчої комісії та подання пропозицій 
Голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу 
секретаріату Тимчасової слідчої комісії.

Зокрема, включити до складу секретаріату:
Мартинюка Ігоря Андрійовича, помічника-консультанта народного 

депутата України Тарути С.О., голови ТСК,



Харькіну Ольгу Сергіївну, помічника-консультанта народного 
депутата України Шараськіна А.А., секретаря ТСК.

УХВАЛИЛИ:
Включити до складу секретаріату комісії:
Мартинюка Ігоря Андрійовича, помічника-консультанта народного 

депутата України Тарути С.О., голови ТСК,
Харькіну Ольгу Сергіївну, помічника-консультанта народного 

депутата України Шараськіна Андрія Андрійовича, секретаря ТСК.
Затвердити секретаріат ТСК в складі 7 осіб та внести пропозиції Голові 

Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу 
секретаріату слідчої комісії.

«за» – 6
(Тарута С.О., Грищук Р.П., Устенко О.О., Козак В.В., Шараськін А.А., 
Радіна А.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

Рішення прийнято.

РІЗНЕ.
1.

Щодо направлення запитів до правоохоронних органів та інших 
установ і організацій.

Голова Комісії Тарута С.О. повідомив, що відповідно до рішень, 
прийнятих на першому, другому та третьому засіданні ТСК, було 
направлено запити з проханням надати інформацію та направити 
співробітників для участі у роботі ТСК наступним установам та 
організаціям:

1. Кабінету Міністрів України;
2. Рада національної безпеки і оборони України;
3. Міністерство оборони України;
4. Міністерство закордонних справ України;
5. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України;
6. Міністерство юстиції України;
7. Міністерство економіки України;
8. Міністерства фінансів України;
9. Міністерства аграрної політики та продовольства України;



10. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;
11. Національний банк України;
12. Державне бюро розслідувань;
13. Національна поліція України;
14. Служба безпеки України;
15. Генеральна прокуратура України;
16. Національне антикорупційне бюро України;
17. Рахункова палата України;
18. Служба зовнішньої розвідки України;
19. Головне управління розвідки Міністерства оборони України;
20. Національної академії наук України;
21. Фонд державного майна України;
22. Державного космічного агентства України;
23. Державна аудиторська служба України;
24. Державна служба експортного контролю України;
25. Державна прикордонна служба;
26. Державна служба геології та надр України;
27. Київська міська державна адміністрація;
28. Дніпропетровська обласна державна адміністрація;
29. Харківська обласна державна адміністрація;
30. Державний науково-дослідний інститут інформатизації та 

моделювання економіки;
31. Інститут космічних досліджень Національної академії наук 

України і Державного космічного агентства України;
32. Інститут технічної механіки Національної академії наук України 

і Державного космічного агентства України;
33. Аерокосмічне товариство України;
34. Українська асоціація «КОСМОС»;
35. Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір’я»;
36. Громадська спілка «Дніпровський космічний кластер»;
37. Громадська організація «StateWatch»;
38. Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 
39. Державної фіскальної служби України;
40. Державної податкової служби України;
41. Державної служби фінансового моніторингу України;
42. Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
43. Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру;
44. Державний концерн «Укроборонпром»;
45. Державної компанії «Укрспецекспорт»



46. Державного підприємства «Український інститут 
інтелектуальної власності»;

47. Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 
військової техніки Збройних Сил України;

48. Управління військових представництв Міністерства оборони 
України,

49. УСПП,
50. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної 

академії наук України.

       УХВАЛИЛИ:
Заслухану інформацію стосовно направлення запитів взяти до відома.

«за» – 6
(Тарута С.О., Грищук Р.П., Устенко О.О., Козак В.В., Шараськін А.А., 
Радіна А.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

Рішення прийнято.

2.
Щодо функціонування веб сайту ТСК на порталі Верховної Ради 

України. 

Членів ТСК було проінформовано про створення веб сайту ТСК на 
сайті Верховної Ради України, на якому розміщуються протоколи засідань, 
анонси щодо наступних засідань та порядки денні, незабаром планується 
розміщення матеріалів та новин в рамках діяльності ТСК. 

Голова Комісії Тарута С.О.

Секретар Комісії Шараськін А.А.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Тарута Сергій Олексійович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000009E3C2800862B8F00
Дійсний до: 26.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-57/1-2021/348321 від 10.11.2021


