
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 № 5
19 січня 2022 року

12 год 00 хв.
(в режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ: Голова Комісії Тарута С.О.

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

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 підготовку засідання ТСК щодо ДП завод «Арсенал».

3. Про запрошення працівників правоохоронних органів, які брали участь 
у досудових розслідувань кримінальних проваджень, порушених щодо 
ДП завод «Арсенал».

4. Про запрошення посадових осіб Міністерства оборони України, 
Міністерства юстиції України, Державного космічного агентства 
України, Фонду державного майна України, Державної податкової 



служби України, ДП завод «Арсенал», Національного центру 
управління та випробувань космічних засобів та інших осіб для 
отримання показів чи пояснень щодо обставин, які розслідуються ТСК.
Різне.

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комісії.
«за» – 8

(Тарута С.О., Козак В.В., Грищук Р.П., Кисилевський Д.Д., Бакумов О.С., 
Наталуха Д.А., Прощук Е.П., Устенко О.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 залучення 
до роботи ТСК відповідно до отриманих пропозицій від організацій та 
установ наступних експертів та фахівців від:

Державного агентства України з управління зоною відчуження -
Павлову Катерину Сергіївну,

Союзу юристів України - Баганця Олексія Васильовича, 
Адвокатського об'єднання «Європейський правозахист» - Балика Ігоря

Миколайовича.

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

«за» – 7
(Тарута С.О., Козак В.В., Грищук Р.П., Кисилевський Д.Д., Бакумов О.С., 
Наталуха Д.А., Устенко О.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

(Прощук Е.П. – не голосував)

Рішення прийнято.

Питання 2. Про підготовку засідання ТСК щодо ДП «Завод
«Арсенал».

СЛУХАЛИ:



Інформацію Голови Комісії Тарути С.О. щодо ситуації з Державним 
підприємством «Завод «Арсенал».

Під час опрацювання матеріалів, які надходять на запити Тимчасової 
слідчої комісії, стало зрозуміло, що однією із найбільш проблемних тем є 
діяльність підприємств космічної галузі.

Члени ТСК разом з експертами зосередили увагу на ДП «Завод 
«Арсенал» - без сумніву, в минулому одного із лідерів галузі, без 
діяльності і продукції якого не пройшла жодна значима подія у сфері 
космічної діяльності як СРСР, так і незалежної України. На превеликий 
жаль, за останні десятиліття це підприємство багато втратило, 
відповідно і держава втратила значний людський і інтелектуальний 
капітал, втратила технічні і технологічні можливості для відстоювання 
конкурентної позиції на світових ринках в галузі виробництва 
компонентів для космічної техніки.

Саме по ДП «Завод «Арсенал» проведена значна робота, ТСК 
направлено 142 звернення, отримано 119 відповідей, і робота у даному 
напрямку триває. Станом на сьогодні, експерти, залучені до роботи ТСК, 
підготували висновки щодо всіх аспектів розграбування державного 
майна, що перебувало чи перебуває на праві господарського відання у ДП
«Завод «Арсенал».

Голова Комісії Тарута С.О. озвучив наступну пропозицію: зважаючи 
на високу ступінь готовності матеріалів по зазначеному питанню 
пропонується провести 9 лютого 2022 року засідання Тимчасової слідчої 
комісії 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" щодо ситуації навколо Державного підприємства «Завод «Арсенал» та 
заслухати покази та пояснення відповідних посадових та службових осіб, 
та доручити голові ТСК вжити всіх необхідних заходів відповідно до 
Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні 
комісії Верховної Ради України».

Кисилевський Д.Д. зауважив, що остаточну дату проведення варто 
затверджувати з огляду на календарний план сьомої сесії Верховної Ради 
України IX скликання, який ще має бути ухвалений парламентом, але в 
цілому, попередньо пропозицію щодо 9 лютого 2022 підтримує.



УХВАЛИЛИ:

Провести 9 лютого 2022 року засідання Тимчасової слідчої комісії 
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" щодо ситуації навколо Державного 
підприємства «Завод «Арсенал» та заслухати покази та пояснення 
відповідних посадових та службових осіб. Доручити голові ТСК 
вжити всіх необхідних заходів відповідно до Закону України «Про 
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради 
України».

«за» – 7 
(Тарута С.О., Козак В.В., Грищук Р.П., Кисилевський Д.Д., Бакумов О.С., 
Наталуха Д.А., Устенко О.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

(Прощук Е.П. – не голосував)

Рішення прийнято.

Питання 3. Про запрошення працівників правоохоронних органів, які 
брали участь у досудових розслідувань кримінальних проваджень, 
порушених щодо ДП завод «Арсенал».

СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Тарути С.О. про проведені зустрічі зі 

слідчими. Протягом 2013 –  2021 років правоохоронними органами 
зареєстровано 34 кримінальних правопорушень, виявлених у діяльності 
Державного підприємства «Арсенал» які розслідувались у 23 
кримінальних провадженнях (за виключенням правопорушень, що 
стосуються сплати податків). 

Враховуючи важливість питання правового, своєчасного та законного 
реагування правоохоронними органами на порушення законодавства, 
керуючи статтею 7 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і 
тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» пропонується 



запросити наступних працівників правоохоронних органів, які брали 
участь у досудових розслідувань кримінальних проваджень, порушених 
щодо ДП завод «Арсенал»:

керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора,
керівника прокуратури, працівники якої здійснюють процесуальне 

керівництво.
прокурора у кримінальному провадженні,
керівника підрозділу Державного бюро розслідувань, 
керівника підрозділу Національної поліції України,
начальника слідчого підрозділу, у провадженні якого перебуває 

кримінальне провадження,
слідчого у кримінальному провадженні.

УХВАЛИЛИ:
Запросити працівників правоохоронних органів, які брали участь у 

досудових розслідувань кримінальних проваджень, порушених щодо ДП 
завод «Арсенал».

«за» – 8 
(Тарута С.О., Козак В.В., Грищук Р.П., Кисилевський Д.Д., Бакумов О.С., 
Наталуха Д.А., Прощук Е.П., Устенко О.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

Рішення прийнято.

Питання 4. Про запрошення посадових осіб Міністерства оборони 
України, Міністерства юстиції України, Державного космічного 
агентства України, Фонду державного майна України, Державної 
податкової служби України, ДП завод «Арсенал», Національного 
центру управління та випробувань космічних засобів та інших осіб для 
отримання показів чи пояснень щодо обставин, які розслідуються 
ТСК.

СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Тарути С.О. про 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.

З метою всебічного вивчення питань та забезпечення об’єктивності, 



неупередженості та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і 
пропозицій пропонується запросити для отримання показань та 
заслуховування пояснень з питань діяльності ДП завод “Арсенал” 
посадових, службових осіб органів державної влади, інших державних 
органів та керівників (або посадових осіб, які виконують їх обов’язки) 
підприємств, установ, організацій, окремих громадян, які можуть володіти 
необхідною інформацією та мали чи мають відношення до фактів і 
обставин, які були виявлені під час розслідування ТСК, зокрема:

Міністерства оборони України; 
Міністерства юстиції України; 
Державного космічного агентства України; 
Фонду державного майна України; 
Державної податкової служби України; 
ДП завод «Арсенал»;
КП СПБ «Арсенал»;
Національного центру управління та випробувань космічних засобів; 
громадян, які працювали на підприємствах, в установах та організаціях

і можуть володіти інформацією про факти та обставини, які виявлені 
розслідуванням ТСК.

УХВАЛИЛИ:
Запросити посадових осіб Міністерства оборони України, 

Міністерства юстиції України, Державного космічного агентства України, 
Фонду державного майна України, Державної податкової служби України, 
ДП завод «Арсенал», КП СББ «Арсенал», Національного центру 
управління та випробувань космічних засобів, та окремих громадян для 
отримання показів чи пояснень щодо фактів та обставин стосовно ситуації 
з ДП «Завод «Арсенал» на наступне засідання ТСК.

«за» – 7
(Тарута С.О., Козак В.В., Грищук Р.П., Кисилевський Д.Д., Бакумов О.С., 
Наталуха Д.А., Устенко О.О.)

«проти» – 0
«утримався» – 0

(Прощук Е.П. – не голосував)
Рішення прийнято.

РІЗНЕ.
Голова Комісії Тарута С.О. повідомив членам ТСК інформацію про 

запуск 13 січня 2022 року українського супутника дистанційного 
зондування землі «Січ-2-30», що стало можливим завдяки цілеспрямованій 
підтримці космічної галузі з боку профільного парламентського Комітету 



з питань економічного розвитку, та наголосив, що це стало початком 
надзвичайно складного, але вкрай важливого для країни шляху з 
відновлення космічного потенціалу.

Інформацію взято до відома.

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
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