
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України 

 з питань культури і духовності 
 

18   січня 2018 року 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Доброго дня, шановні колеги! У нас 

присутні: Княжицький, Єленський, Лесюк, Подоляк.  

Пропонується наступний порядок денний: 2 законопроекти, де 

наш комітет не є головним, але ми маємо процедурно їх пройти.  

Перший. Це про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних 

населених пунктів, де Ірина Ігорівна і я є співавторами, і багато 

інших. 

І другий. Це про внесення змін до статті 89 Бюджетного 

кодексу України нашого з колегою Єленським. 

Отже, ми всі знаємо ці закони, оскільки є співавторами. Хто за 

те, щоб підтримати законопроект № 6439-д – щодо посилення 

державних гарантій для гірських та високогірних населених 

пунктів, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 

Дякую. Рішення прийнято. 

Проект закону про внесення змін до статті 89 Бюджетного 

кодексу України (Княжицький, Єленський). Прошу голосувати. Хто 

за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. 

Колеги, ми маємо затвердити план роботи комітету на восьму 

сесію. Він вам був розданий. Теж пропоную його затвердити. Якщо 
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щось, ми оперативно внесемо зміни. Хто за те, щоб це підтримати, 

прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. 

 

КОЛЕСНІЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. Я наголошую ще раз, 

міністерство просило виїзд до Харкова – вони подають на 

ЮНЕСКО ту площу, і вони хочуть взагалі, щоб Харків відчув 

присутність. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Давайте поїдемо! 

 

ІЗ ЗАЛУ. Давайте! 

 

КОЛЕСНІЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. І просить Іллєнко "круглий 

стіл" про виконання квоти щодо присутності українських фільмів 

національних у наших кінотеатрах.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Це теж потрібно зробити. Ви знаєте, що 

ця дискусія ведеться. У нас за законом зараз 15 відсотків, але 

моніторинг показує, що ніхто з них це не виконує. Тому, я думаю, 

що нам потрібно це обговорити, запросити дистриб'юторів, 

власників кінотеатрів і кіномереж, тим більше, що ми для них 

стільки пільг надали, що з ними зараз треба жорстко говорити. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Так, погоджуюся. 
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КОЛЕСНІЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. Ми так і написали: 

виконання квот. 

І парламентські ми не писали, тому що вони  мають бути 

проголосовані у залі. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Колеги, хто за те, щоб підтримати план 

роботи комітету на восьму сесію, прошу голосувати.  

І хто за те, щоб підтримати пропозиції до порядку денного 

восьмої сесії? Прошу голосувати. Дякую. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Якщо можна, мені щойно написали, що 

КМДА вимагає від хореографічного училища змінити статут і 

наполягає на тому, що вони єдині розпорядники фінансування 

КДХУ. Дирекція розгубилася: що робити? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Що означає вимагає переписати статут? 

Відповідно до якого закону? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Вони гроші їм надають. 

Вони нічого не переписують. Ми ж зараз підписуємо, ви 

сьогодні реєструєте. Якщо я сьогодні з Гройсманом зустрінуся, бо 

сьогодні він мені обіцяв зустрітися, то бігом реєструєте. І ви їм 

кажете, що ми сьогодні зареєстрували законопроект і будемо 

говорити з Гройсманом. 
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Колеги, якщо у нас є ще одна хвилина, хочу обговорити з вами 

ще одне питання. Я не знаю, ви мене підтримаєте чи ні, тому що я 

свої заяви роблю, я хочу звернути вашу увагу ось на що. Є погана 

ситуація з львівською газетою "Експрес". Суть в тому, що 

Укрпошта не хоче з ними під різними приводами підписувати 

угоду.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Вони ж платять за це? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Звичайно. 

То Укрпошта від них вимагає, щоб вони розміщали їхні 

рекламні матеріали, то кажуть, що вони "побили" їхнього юриста, а 

у них є принципи. Вчора був Комітет свободи слова. Починок мені 

не друг, тому що я критично ставлюся до його діяльності, але в 

даному випадку ми маємо факти, ми це маємо усвідомлювати, 

знищення найбільшої україномовної газети  в Україні. Це теж 

правда.  Мене це непокоїть з точки зору майбутнього нашої крани. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Почекайте, а які правові підстави Укрпошта 

використовує, що вони не хочуть підписувати договір? 

 

________________. У них був договір ще з жовтня 2015 року, і 

кожного року вони цей договір продовжували. У цьому році вони 

відмовилися пролонгувати діючий, мотивуючи тим, що там вже 

неповністю відображено зобов'язання сторін, пропонували їм новий 
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договір, але при цьому дуже пізно, і роблячи все те,  щоб він був не 

підписаний, який певним чином обмежує і права, і там багато по 

рекламі. Я повністю цей договір не бачила, це просто зі слів. І вони 

просто до кінця 2017 року не встигли підписати новий договір. 

 

(Загальна дискусія).  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Дивіться, насправді, як я зараз бачу, 

вони зараз зводять особисті рахунки, але я думаю, що за цим стоїть 

і політичне якесь бажання теж, тому що це справді впливова газета, 

яка б вона не була. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Багатотиражна. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Найбільша україномовна газета. Це 

правда. 

Я би просив, щоб ми зробили просто якесь м'яке звернення до 

Укрпошти і до Прем'єр-міністра, що нас непокоїть ситуація з 

можливим зникненням найбільшої україномовної газети. Це наша 

сфера, яку ми захищаємо, і нас турбує ситуація, яка склалася з 

неможливістю її розповсюджувати, і ми просимо Прем'єр-міністра, 

нашого міністра Омеляна, голову Укрпошти втрутитися в цю 

ситуацію, знайти порозуміння для недопущення знищення єдиної 

україномовної газети. Ми підтримуємо таке звернення?  
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ПОДОЛЯК І.І. Так. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Прошу голосувати. Хто за таке 

звернення? Дякую. Одноголосно. 

Всім дякую за плідну роботу. До побачення. 


