
 

 

Комітет з питань культури і духовності  
 

 

 

    №65 
 

          19  грудня  2017 року 

 

 
ГОЛОВУЄ:  Голова Комітету – Княжицький Микола Леонідович 

 

 

ПРИСУТНІ: народні депутати України, члени Комітету з питань 

культури і духовності –  Княжицький М.Л., Подоляк І.І., 

Єленський В.Є., Тарута С.О., Матіос М.В. 

 

 

 працівники секретаріату Комітету:  

Колесніченко-Братунь Н.Р., Бабенко, В.О., Степаненко І.М., 

Галюк Т.М., Грабчак К.К.  

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України, члени Комітету з питань 

культури і духовності – Новинський В.В., Лесюк Я.В. 

 

 

Місце проведення:  м. Київ, вул. Грушевського, 5, кулуари ІІІ поверху 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

1. Васюник Ігор Васильович -  народний депутат України 

2. Шухевич Юрій-Богдан Романович – народний депутат України 

3. Рибачук Юрій Анатолійович -  заступник Міністра культури України 

4. Поспєлова Тетяна Володимирівна -  заступник начальника управління 

правового забезпечення - начальник відділу правової роботи Мінкультури 

5. Єпіфанов Олександр Володимирович - начальник управління охорони 

культурної спадщини Мінкультури України 

6. Нечипоренко Юлія Віталіївна - заступник начальника управління охорони 

культурної спадщини - начальник відділу формування державної політики 

у сфері охорони культурної спадщини Мінкультури 

7. Костюк Іванна Іванівна - головний спеціаліст відділу формування державної 

політики у сфері охорони культурної управління охорони культурної 

спадщини Мінкультури. 

 



  
           Порядок денний: 

 

 

 1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету. 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» (щодо збереження пам’яток культурної спадщини, 

внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (р.№1553, друге читання). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами 

(р.№2702-д, н.д. В.Сюмар, О.Кондратюк, О.Опанасенко, В.Севрюков, 

О.Червакова, Ю.Павленко, Г.Шверк, Б.Онуфрик, Д.Стеценко, С.Висоцький, 

О.Абдуллін, Ф.Бендюженко, О.Сочка). 

4. Проект Закону про мораторій на підняття тарифів на доставку 

україномовних друкованих видань на території України та періодичних 

регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території 

Донецької і Луганської областей (р.№7291, н.д. В.Сюмар, Д.Лубінець, 

О.Кондратюк). 

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо податку на видавничу продукцію, яка має виняткове походження з 

території держави-агресора та/або тимчасово окупованої території та 

переміщується (пересилається) з території держави-агресора та/або з 

тимчасово окупованої території України (р.№7292, н.д. Б.Береза, В.Сюмар, 

І.Луценко, І.Подоляк, А.Лозовой, О.Кондратюк). 

6. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

порядку переміщення та оподаткування видавничої продукції, яка має 

виняткове походження з території держави-агресора та/або тимчасово 

окупованої території України та переміщується (пересилається) з території 

держави-агресора та/або з тимчасово окупованої території України 

(р.№7293, н.д. Б.Береза, В.Сюмар, І.Луценко, І.Подоляк, А.Лозовой, 

О.Кондратюк). 

7. Різне.  

 

 

 



І. СЛУХАЛИ: Про проект Порядку денного засідання Комітету. 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

 

УХВАЛИЛИ : схвалити Порядок денний засідання Комітету. 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» - 

  

«проти» -  

«утримались» -  

 5 (Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є., Матіос 

М.В., Тарута С.О.) 

0 

0. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ : Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» (щодо збереження пам’яток 

культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої 

спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО) (р.№1553, друге читання). 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

 

В обговоренні 

брали участь: 

Шухевич Ю.-Б.Р., Тарута С.О., Матіос М.В., Подоляк І.І., 

Васюник І.В. 

 

УХВАЛИЛИ : Рекомендувати Верховній Раді України затвердити в цілому 

з урахуванням техніко-юридичних пропозицій проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» (щодо збереження пам’яток 

культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої 

спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО) (р.№1553, друге читання). 

 

Доповідачем з цього питання визначено Княжицького 

Миколу Леонідовича – Голову Комітету Верховної Ради 

України з питань культури і духовності. 

  

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» -  

 

«проти» -  

5 (Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є., Матіос 

М.В., Тарута С.О.) 

0 



«утримались»-  0. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі 

зовнішньої реклами (р.№2702-д, н.д. В.Сюмар, 

О.Кондратюк, О.Опанасенко, В.Севрюков, О.Червакова, 

Ю.Павленко, Г.Шверк, Б.Онуфрик, Д.Стеценко, 

С.Висоцький, О.Абдуллін, Ф.Бендюженко, О.Сочка). 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

 

УХВАЛИЛИ : Рекомендувати Верховній Раді України повернути на 

доопрацювання суб’єктам законодавчої ініціативи проект 

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення законодавчого регулювання у галузі 

зовнішньої реклами (р.№2702-д, н.д. В.Сюмар, 

О.Кондратюк, О.Опанасенко, В.Севрюков, О.Червакова, 

Ю.Павленко, Г.Шверк, Б.Онуфрик, Д.Стеценко, 

С.Висоцький, О.Абдуллін, Ф.Бендюженко, О.Сочка). 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» -  

 

«проти» -  

«утримались»-  

4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Матіос М.В.,  

Тарута С.О.)   

0 

1 (Подоляк І.І.).   

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Проект Закону про мораторій на підняття тарифів на 

доставку україномовних друкованих видань на території 

України та періодичних регіональних і місцевих видань на 

підконтрольній Україні території Донецької і Луганської 

областей (р.№7291, н.д. В.Сюмар, Д.Лубінець, 

О.Кондратюк). 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

 

УХВАЛИЛИ : Рекомендувати Верховній Раді України підтримати проект 

Закону про мораторій на підняття тарифів на доставку 

україномовних друкованих видань на території України та 

періодичних регіональних і місцевих видань на 

підконтрольній Україні території Донецької і Луганської 



областей (р.№7291, н.д. В.Сюмар, Д.Лубінець, 

О.Кондратюк). 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» -  

 

«проти» -  

«утримались»-  

4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Матіос М.В., 

 Тарута С.О.)   

0 

0  (Подоляк І.І.). 

 

 

V. СЛУХАЛИ: Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо податку на видавничу продукцію, яка має 

виняткове походження з території держави-агресора та/або 

тимчасово окупованої території та переміщується 

(пересилається) з території держави-агресора та/або з 

тимчасово окупованої території України (р.№7292, н.д. 

Б.Береза, В.Сюмар, І.Луценко, І.Подоляк, А.Лозовой, 

О.Кондратюк). 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

 

УХВАЛИЛИ : Рекомендувати Верховній Раді України підтримати проект 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо податку на видавничу продукцію, яка має виняткове 

походження з території держави-агресора та/або тимчасово 

окупованої території та переміщується (пересилається) з 

території держави-агресора та/або з тимчасово окупованої 

території України (р.№7292, н.д. Б.Береза, В.Сюмар, 

І.Луценко, І.Подоляк, А.Лозовой, О.Кондратюк). 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» -  

 

«проти» -  

«утримались»-  

 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Матіос М.В., Тарута 

С.О.)   

0 

0 (Подоляк І.І.). 

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо порядку переміщення та оподаткування 

видавничої продукції, яка має виняткове походження з 

території держави-агресора та/або тимчасово окупованої 

території України та переміщується (пересилається) з 

території держави-агресора та/або з тимчасово окупованої 



території України (р.№7293, н.д. Б.Береза, В.Сюмар, 

І.Луценко, І.Подоляк, А.Лозовой, О.Кондратюк). 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

 

УХВАЛИЛИ : Рекомендувати Верховній Раді України підтримати проект 

Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

порядку переміщення та оподаткування видавничої 

продукції, яка має виняткове походження з території 

держави-агресора та/або тимчасово окупованої території 

України та переміщується (пересилається) з території 

держави-агресора та/або з тимчасово окупованої території 

України (р.№7293, н.д. Б.Береза, В.Сюмар, І.Луценко, 

І.Подоляк, А.Лозовой, О.Кондратюк). 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» -  

 

«проти» -  

«утримались»-  

5 (Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є., Матіос 

М.В., Тарута С.О.)   

0 

0.   

 

 

Різне. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

Про проведення виїзного засідання Комітету з питань 

культури і духовності на тему: «Проблеми фінансування 

та підпорядкування основного навчального закладу у 

галузі балету – Київського державного хореографічного 

училища». 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

 

УХВАЛИЛИ : Провести 20 грудня 2017 року виїзне засідання Комітету з 

питань  культури  і  духовності  на  тему:  «Проблеми  

фінансування та підпорядкування основного навчального 

закладу у галузі балету – Київського державного 

хореографічного училища». 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» -  

 

«проти» -  

5 (Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є., Матіос 

М.В., Тарута С.О.)   

0 



«утримались»-  0.   
 

 

 

Голова Комітету                         КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. 

 

 

 

Секретар Комітету     МАТІОС М.В. 
 

 

 


