
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань культури і духовності 

 

19 грудня 2018 року  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо 

засідання. В нас присутні Княжицький, Подоляк, Лесюк, Єленський. 

Запрошені: В’ячеслав Анатолійович Кириленко, Рибачук Юрій 

Анатолійович, Нікіфоренко Лариса Степанівна, Василенко Володимир 

Андрійович та інші представники. 

Відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради" 

інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка і присутні 

представники засобів масової інформації. Хочу теж звернути увагу, що в 

обговоренні і голосуванні беруть участь члени комітету. Відповідно до 

закону в разі порушення особами, присутніми на засіданні, порядку 

проведення засідання чи перешкоджанню проведення засідання комітету, за 

рішенням комітету такі особи можуть бути видалені з приміщення, де 

проводиться засідання комітету. 

В нас сьогодні на порядку денному є три проекти. 

Перше. Проект Закону про забезпечення функціонування української 

мови як державної ( реєстр. № 5670-д, друге читання).  

Друге. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України в 

зв’язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку 

кінематографії в Україні" ( реєстр. № 8251, повторне друге читання). 

Третє. Різне (Затвердження рішення комітету про доповідь Постійного 

Представника Президента України в Автономній Республіці Крим). 

Шановні колеги, я просив би вас, якщо можна, змінити цей порядок 

денний. Ми дуже коротко затвердимо рішення комітету про доповідь 

Постійного Представника і дві правки в законі про кінокомісії  і перейдемо 

до Закону про мову.   
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Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Рішення 

прийнято.  

Колеги, як ви знаєте, ми заслухали в комітеті  доповідь Постійного 

Представника Президента України в Автономній Республіці Крим і 

пропонується цю доповідь схвалити, затвердити проект рішення про 

схвалення цієї доповіді. Хто за це, прошу голосувати. Дякую. Рішення 

прийнято.  

Наступне питання - це законопроект 8251. Ви знаєте, що цей 

законопроект був на повторному другому читанні. Законопроект 

надзвичайно важливий, тому що стимулює і підтримує діяльність кінокомісій 

в регіонах. Було декілька правок до них, було 7 правок від народних 

депутатів. Вони є в таблиці і всім роздані.  

Комітет врахував редакційно поправку народного депутата Кондратюк, 

редакційно поправку народного депутата Гончаренка і повністю врахував 

поправку народного депутата Севрюкова. Поправки народного депутата 

Левченка пропонується відхилити через те, що відповідно до Господарського 

кодексу поняття "господарська організація" є  ширшим і включає поняття  

суб’єкт господарської діяльності.  

Поправки 16 і 17, про які я вже говорив, це поправки Кондратюк і 

Гончаренка, пропонується врахувати редакційно. І частину третю статті 9.4. 

пропонується сформулювати таким чином: основною метою діяльності 

державних кіностудій і здійснення підприємницької діяльності в галузі 

кінематографії, обов’язковими умовами приватизації державних кіностудій, а 

також акцій, пакетів акцій, інших корпоративних прав, що належать державі, 

будь-якої іншої кіностудії є:  

1.Збереження основної мети діяльності такої кіностудії, права власності 

та/або права користування земельними ділянками та іншим нерухомим 

майном, які на дату приватизації знаходяться у власності та/або в 

користуванні кіностудій та збереження цільового призначення таких 
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земельних ділянок та нерухомого майна впродовж 20 років з дати 

завершення приватизації. 

2. Забезпечення відкритості та прозорості приватизації відповідно до 

чинного законодавства України. 

3. Наявність потенційних покупців програми заходів щодо збереження, 

вдосконалення технічного переоснащення, модернізації, реконструкції та/або 

реновації майнового комплексу кіностудії та виробничих потужностей 

засобів, які на дату приватизації матеріально-технічною базою для 

здійснення підприємницької діяльності в галузі кінематографії. 

Також поправки, 18, 20, 25 пропонується відхилити.  Поправку 21 

народного депутата Севрюкова пропонується врахувати, яка стосується того, 

що Держкіно може підтримувати фінансово і теж кінокомісії, які працюють 

на регіональному рівні.  

Хто за те, щоб з врахуванням прочитаного пропонувати Верховній Раді 

підтримати цей законопроект в цілому, в другому повторному читанні, 

прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. 

Колеги, ми переходимо до обговорення мовного законопроекту. Перед 

тим, як перейти до розгляду пропозицій, я пропоную такий порядок денний 

затвердити: спочатку народні депутати виступлять в межах регламенту, тому 

що в нас дуже великий законопроект і є багато бажаючих.  

Пане В’ячеславе, ви хочете виступати чи ви просто послухаєте? 

 

КИРИЛЕНКО В.А. На якомусь етапі я хотів би виступити. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми вам дамо слово спочатку і дамо слово іншим 

народним депутатам, але попрошу виступати коротко і в межах регламенту 

для того, щоб ми по суті розглянули законопроект і пропонуються такі 

короткі виступи віце-прем’єра, запрошених  народних депутатів. 

Народним депутатам роздані рекомендації секретаріату та депутатів з 

переліком поправок, які пропонується врахувати редакційно чи відхилити. 
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Прошу вас ознайомитись з цим документом. Потім ми його затвердимо 

рішенням комітету. Щодо врахування, враховуючи напрацювання 

секретаріату та депутатів, затвердити постатейно текст законопроекту, 

рекомендованого до другого читання за бажанням депутатів. 

Поставити на голосування питання про  рекомендацію Верховній Раді 

прийняти законопроект в другому читанні та в цілому в редакції, 

запропонованій комітетом з техніко-юридичними правками Головного 

юридичного управління.  

Хто за такий порядок розгляду, коли депутати ознайомляться з 

поправками, які пропонується врахувати і схвалити, вони в нас є, потім ми їх 

затвердимо. Потім поставимо на голосування питання про рекомендацію 

Верховній раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому в 

редакції, запропонованій комітетом з техніко-юридичними правками 

Головного юридичного управління. Прошу голосувати. Дякую. Рішення 

прийнято.  

Отже, я надаю слово. Колеги, ви не будете проти, якщо ми надамо 

слово віце-прем’єр-міністру, щоб він виступив і тоді продовжимо. Добре? 

Будь ласка, В’ячеславе Анатолійовичу. 

 

КИРИЛЕНКО В.А. Дякую, пане Миколо. Безумовно, найважливіша 

робота зараз буде здійснюватись  народними депутатами, членами комітету. І 

я знаю, що робоча група, яка розглядала попередні поправки, здійснила 

гігантський обсяг роботи. І тому на цьому етапі, напевно, найголовнішим  є 

забезпечити передачу до парламенту для голосування в другому читанні і в 

цілому цього законопроекту, зберігши головні надбання, які містить 

об’ємний законопроект, який ухвалений в першому  читанні. 

Зі свого боку,  я хочу сказати, що ми, де потрібно, будемо допомагати 

цьому процесу як український уряд, я є головою робочої групи, яка  

зобов’язана надавати сприяння у процесі законодавчого забезпечення питань, 

що вирішують застосування української мови. Але зрозуміло, що зараз ці 
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питання є ключовими під час обговорення і ухвалення рішення в другому  

читанні. Робота уряду, вже зовсім актуальна. почнеться після того, коли 

Закон про мову буде ухвалено в другому читанні і в цілому. 

Тому зараз ми. так само як і ви, зацікавлені в тому, що пройти по 

поправках і винести питання для розгляду  парламентом в другому читанні, 

де ми спільно як коаліція, за участю також членів Кабінету Міністрів будемо 

приймати рішення в цілому і далі виконувати вже новий, щойно ухвалений 

Закон про українську мову. Дякую.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую, В’ячеславе Анатолійовичу. 

Колеги, хто ще хотів би виступити? Я питаю колег з нашого комітету, є 

бажаючі виступити? Немає. З присутніх є бажаючі? Немає. 

Колеги, ми справді довго працювали, депутати нашого комітету, 

працювали  над цим законом. Я хочу подякувати всім, тому що ми останні, я 

думаю, два тижні, щодня збирались, опрацьовували поправки, шукали 

рішення, проводили міжнародні переговори, не приховую цього, з послами 

"Великої сімки", з Генеральним секретарем НАТО, з президентом 

європейського парламенту, за участю Голови Верховної Ради.  

І це справді для нас надзвичайно важливий законопроект. Ми 

розуміємо, як багато людей хотіли би, щоб українська мова не відновила ті 

права, які протягом 300 років в неї забирали емськими, валуєвськими, 

іншими указами і, на жаль, приховано продовжують забирати зараз, і думаю, 

що нам вдасться це зробити, знайти порозуміння між всіма фракціями в 

парламенті. 

Тому, колеги, поправки вам роздані. Я прошу зараз подивитись на них і 

по пункту першому проголосовано щодо порядку розгляду. 

Хто підтримує проект рішення щодо врахування поправок, які вам 

роздані, прошу голосувати. Хто за, колеги? Дякую. Рішення прийнято. 
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ЛЕСЮК Я.В.  В мене є одне зауваження. Я все-таки пропоную пройти, 

так як процедура прийнята. Ми беремо за основу той текст, який  був 

проголосований у парламенті в першому читанні, і проходимо по всіх 

поправках.  

Друге. Те, що наробляв комітет, то це не заперечую цього і не відміняю 

необхідності пройти по всіх поправках, які дали. І я думаю, що те, що 

напрацював  комітет, може так само бути тільки у вигляді якихось поправок.  

Тим більше, я хочу сказати одне, що всі мої принципові поправки, як я 

вважаю, не врахували, мало того, не дали  можливості навіть їх розглянути і 

так далі. Тому щодо цієї робочої групи, то я не вважаю себе членом цієї 

робочої групи, хоча там був присутній, оскільки я не знайшов спільної мови 

ні з вами, пане Миколо, ні з ким. І я думаю, що коли ми хочемо пройти 2 

тисячі поправок за 2 години, то це не є правильно. Закон все-таки треба 

вивірити, цей закон є дуже серйозний.  

Ще одне. Хоч нарешті ви мені дасте можливість пояснити з чим я не 

згоден і так далі. І всі мої правки, всі мої пропозиції будуть розглядатись, 

вони мають розглядатись, інакше ми зробимо хаос в залі. В мене є пара 

принципових поправок. 

Я за те, щоб закон був прийнятий, я вважаю, що закон має бути. Я тут  

працюю разом з вами для того, щоб його покращити. Для мене закон це не 

що інше, як українізація. Вся біда цього закону, що так як ми його зробили, 

нехтуючи багатьма речами, що він не є законом про українізацію, тобто він 

насправді консервує ту ситуацію, яка є в Україні.  

Що таке закон справжній? Ми маємо написати  як має бути, в першу 

чергу,  а через Перехідні положення,  рік, два, три, п’ять, навіть до десяти 

років до цього підвести. Насправді,  якщо уважно все це подивитись, то закон  

практично консервує те, що ми зараз маємо, а це значить, що нічого не 

зміниться.  

Я прошу проходити по всіх. Принаймні, я не знаю як там будуть інші 

депутати, але я прошу розглянути кожну мою правку. Я хочу її відстоювати. 



7 

 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Але ви знаєте. що ми два тижні з вами 

разом, з усіма членами комітету щодня збирались, обговорювали ваші 

правки. Я вам навіть більше скажу, що більшість ваших правок враховані: 

або повністю або редакційно.  

 

ЛЕСЮК Я.В. Ви врахували якісь волосинки, а принципові питання, які 

я наполягаю розглянути, абсолютно ви навіть не торкнулись. Вони 

принципові. Я  їх тут буду піднімати і хочу піднімати тут, а не в іншому 

місці.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Добре, колеги. 

 

ЛЕСЮК Я.В. Я хочу, щоб мені дали слово, принаймні, по принципових 

речах. Ви знаєте, які принципові.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Добре.  

Колеги, ми затвердили порядок розгляду в комітеті законопроекту. 

Відповідно до того, як ми це затвердили, хто за те, щоб рекомендувати 

Верховній Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому в 

редакції, запропонованій комітетом з техніко-юридичними правками 

Головного юридичного управління Верховної Ради України, прошу 

голосувати. Хто з,. колеги?  Дякую. Рішення прийнято. 

Колеги, ми прийняли закон у другому читанні  відповідно до 

Регламенту. Я хочу привітати вас з прийняттям закону і хочу сказати, що у 

Верховній Раді депутати зможуть, очевидно, виступати, або продовження 

обговорення,  вносити свої правки і під час цього розгляду цей законопроект 

зможе ще зазнати певних змін. Але нам здається, що після тієї великої 

роботи, яка була пророблена комітетом, народними депутатами, активістами, 

з якими ми співпрацювали, і громадськими активістами, експертами, 
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міжнародним співтовариством, цей закон справді змінить ситуацію в Україні 

і стане революційним в Україні. 

Надзвичайно важливо вам сказати, що, на жаль, є багато голосів, які 

вимагають направити проект цього закону до Венеційської комісії. І нам 

дуже багато розповідали про те, що цей закон вони швидко розглянуть, що 

потрібно міжнародних експертів. Ми категорично проти цього, тому що це 

Закон про українську мову і нам вирішувати, якою  мовою говорити, як  

рідну мову використовувати в управлінні нашою державою і в інших 

публічних заходах, що чітко регламентує цей закон. 

Натомість є в нас закон, який захищає права національних меншин. Він 

є на розгляді в комітеті. Є інші закони, є Закон про національні меншини. Ми 

продовжуємо працювати над тими іншими законами і звичайно з участю 

Венеційської комісії і багатьох інших спостерігачів. 

Дякую.  Я вітаю вас з прийняттям закону.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Пане Миколо, на каналі " 1+1" в прямому ефірі на всю країну 

ви обіцяли, що запросите мене. Засідання робочої групи відбувались 

протягом двох тижнів, ви пообіцяли на всю країну мене туди запросити, не 

запросили ні разу. Що скажете?  

 

ЛЕСЮК Я.В. Це є повна маніпуляція. Ще такого в принципі не було в 

парламенті.  


