СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань гуманітарної
та інформаційної політики
15 лютого 2021 року

ПОТУРАЄВ М.Р. Доброго ранку, колеги.
КАЧНИЙ О.С. Добрий ранок.
ПОТУРАЄВ М.Р. Доброго ранку, Олександре Сталіноленовичу.
У нас є пані Федина, вона в потязі, зв’язок там не дуже добрий, але
якщо що, то я вас наберу, пані Софіє, телефоном просто. І Андрій Боблях теж
в потязі, теж зв’язок не дуже, якщо щось, то я наберу телефоном.
У нас наразі є пані Кравчук, пан Абдуллін, пан Качний, пані Федина,
пані Рябуха. Хто ще? Пан Гео.
ЛЕРОС Г.Б. Всем привет.
ПОТУРАЄВ М.Р. Вітаємо, пане Лерос. Почекаємо ще пару хвилин. Пан
Олександр Кабанов є. Дякую. Пан Микола Княжицький, вітаємо. Тобто в нас
є кваліфікаційна більшість. Добре. Почекаємо, може пані Ірина з’явиться. Є
В’ятрович.
ФЕДИНА С.Р. Доброго дня, пане Микито.
ПОТУРАЄВ М.Р. Доброго дня, пані Софіє.
В’ЯТРОВИЧ В.М. Доброго дня, В’ятрович.

2
ПОТУРАЄВ М.Р. Вітаю, пане Володимире. Дякую, що приєднались.
Я бачу, що в нас там пані Олександра Устінова є.
УСТІНОВА О.Ю. Так, добрий ранок.
ПОТУРАЄВ М.Р. Вітаємо, пані Олександро.
КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Доброго дня, колеги.
ПОТУРАЄВ М.Р. Вітаємо, Ірино Мирославівно.
Отже, колеги, я оголошую засідання Комітету з питань гуманітарної та
інформаційної політики від 15 лютого 2021 року відкритим. У нас сьогодні
на порядку денному тільки одне питання, але, тим не менше, треба
підтримати порядок денний.
Отже, хто за те, щоб підтримати запропонований вам порядок денний,
прошу голосувати. Хто за?
КРАВЧУК Є.М. Я - за.
В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович - за.
ЛЕРОС Г.Б. Лерос - за.
БОГУЦЬКА Є.П. Богуцька тут. За.
ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую.
АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін - за.
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ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пане Олександре.
КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич - за.
ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пані Ірино. Так, всіх побачив і всіх почув.
Дякую.
КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. За - Княжицький.
ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, Миколо Леонідовичу. Рішення прийнято.
Я бачу, що ніхто проти не був. І пан Олександр Качний теж не був
проти.
СУШКО П.М. Сушко - за.
ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, Павле Миколайовичу.
Рішення прийнято.
Отже, колеги, для того, щоб повернутися до розгляду постанови про
Заяву Верховної Ради України у зв'язку з шостою річницею початку
Євромайдану та подій Революції Гідності (реєстр. № 2739), авторства
народного депутата Олександри Устінової та інших народних депутатів, нам
потрібно зібрати 9 голосів.
Хочу перед тим, як ми будемо голосувати, нагадати, що керівництво
держави отримало численні звернення від учасників Майдану, родин
"Небесної сотні" з наполегливим проханням повернутися до розгляду цієї
постанови. Зокрема такі звернення надійшли і до Голови Верховної Ради
пана Дмитра Разумкова і до нашого комітету. Саме через це я попросив вас
сьогодні зібратися.
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Для того, щоб повернутися до розгляду цього питання, нам потрібно 9
голосів. Отже, прошу голосувати за повернення до розгляду постанови
(реєстр. № 2739). Хто за?
В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – за.
БОГУЦЬКА Є.П. Богуцька - за.
КРАВЧУК Є.М. За.
КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. За.
АБДУЛЛІН О.Р. За.
КОНСТАНКЕВИЧ І.М. За.
ЛЕРОС Г.Б. За.
РЯБУХА Т.В. За.
ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую.
За – 11.
Утрималися? Проти? Пан Олександр Качний проти. Дякую, пане
Олександре, ваш голос враховано.
КАЧНИЙ О.С. Я бачу, ще один у вас проти.
ПОТУРАЄВ М.Р. Вибачте, Олександр Кабанов проти. Дякую, пане
Олександре.
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Проти – 2 голоси.
Отже, рішення прийнято.
У нас доповідач з цього питання Олександра Устінова.
Будь ласка, пані Олександро.
УСТІНОВА О.Ю. Шановні колеги, доброго дня! Щиро дякую, що
дозволили повернутися до цього питання. Я не займу багато вашого часу.
Насправді, шкода, що минулого року не встигли прийняти, ухвалити
постанову про визначення Євромайдану і Революції Гідності історичними
подіями. Це дуже потрібна на сьогодні постанова. Ви знаєте, я отримала
велику кількість звернень не лише від родин загиблих, а й від адвокатів.
Хочу сказати лише одну річ, навіть Європейський суд визнав Революцію
Гідності історичною подією і дав свою юридичну оцінку цим подіям.
Верховна Рада, на жаль, до сих пір цього не зробила.
Саме для того, щоб не лише поставити крапку в цьому питанні, тому
що ми бачимо, наскільки зараз проросійська пропаганда намагається
відіграти це назад, ... (не чути) адвокатам все ж таки в міжнародних і в
українських судах доводити правду, нам потрібно як Верховній Раді, як
парламентарям зараз ухвалити цю постанову.
У мене є велике прохання. Ми обговорювали це з головою комітету,
там потрібно внести 2 технічні правки, які я хочу попросити зробити комітет.
На жаль, ми мали ухвалити цю постанову минулого року, і вона до шостої
річниці прив’язана, потрібно змінити шосту на сьому, тому що цього року
буде сьома річниця Революції Гідності, а також змінити два слова, дати
більш чіткі визначення поняттю тимчасової окупації Криму.
Дякую ще раз.
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ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пані Олександро.
Отже, колеги, я з вашого дозволу зачитаю текст тих поправок, про які
сказала пані Олександра Устінова, а також тих технічних поправок, які
пропонують юристи Головного науково-експертного управління та наш
секретаріат.
Зокрема, в текст проекту постанови та додану до нього заяву комітет
пропонує внести наступні зміни. У назві проекту постанови та заяви слово
"шостої" замінити на "сьомої".
Друге. Третій абзац преамбули заяви викласти в наступній редакції:
враховуючи положення Закону України "Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України",
Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях".
Третє. Четвертий абзац преамбули заяви викласти в наступній редакції:
беручи до уваги Постанову Верховної Ради України від 20 лютого 2014 року
№ 740-VII про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі
людей, Постанову Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року №
337-VIII про Заяву Верховної Ради України про відсіч збройній агресії
Російської Федерації та подолання її наслідків та Заяву Верховної Ради
України від 25 лютого 2014 року № 790-VII до Міжнародного кримінального
суду про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду
щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами
держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масових вбивств
українських

громадян під час мирних акцій протестів у період з 21

листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.
Четверте. У пункті 3 заяви вилучити словосполучення "українці та
іноземці".
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Пункт п’ятий. У пункті 4 заяви замінити слово "шість" на "сім", слово
"державі" на слово "країні".
Шосте. Пункт 6 заяви викласти в наступній редакції: "Трагічні події
Революції Гідності, збройна агресія Російської Федерації, яка триває донині,
тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
окремих районів Донецької та Луганської областей стались, не в останню
чергу, внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним
злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією, та діяв
всупереч національним інтересам України".
Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Постанови Верховної
Ради № 2739 з запропонованими поправками. Хто за таке рішення, прошу
голосувати. Хто за?
ЛЕРОС Г.Б. Лерос – за.
ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пане Гео.
КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за.
КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький – за.
ФЕДИНА С.Р. Федина – за.
АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.
ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, колеги. Ми всі, кого бачимо, побачили.
Хто проти? Хто утримався? Я не побачив пана Олександра Качного.
Пане Олександре, у вас же має бути політична позиція своя.
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КАЧНИЙ О.С. Ви повинні запитати мене, чи я проти. Я не утримався, я
проти.
ПОТУРАЄВ М.Р. Ви проти. Дякую. Мені потрібно зарахувати ваш
голос. Я вас дуже добре чую, але не дуже добре бачу.
Отже, колеги, рішення прийнято. Я дуже всім дякую, що ви знайшли
час для того, щоб визначити позицію нашого комітету щодо принципового
для країни питання. Дякую і сподіваюсь всіх скоро побачити особисто.
Дякую ще раз.
КАЧНИЙ О.С. Шановні колеги, я нагадаю вам, що всі українці хотіли
від "слуг народу" почути юридичне розслідування того, що відбулося. А ви
все чітко закріпляйте. І ми вам дуже вдячні за те, що ви самі підтверджуєте у
своєму електоральному полі, що взагалі забули, про що ви говорили. Ми
дійсно вам вдячні.
Дякую.
ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пане Олександре.
На цьому засідання нашого комітету оголошую закритим. Всім дякую
ще раз.

