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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановні колеги, у нас присутні Княжицький, 

Єленський, Лесюк, Тарута, Подоляк. Планується наступний порядок денний: 

1. План роботи Комітету на період дев’ятої сесії Верховної Ради України 

(вересень 2018 – січень 2019). 

2. Пропозиції Комітету до проекту порядку денного дев’ятої сесії. 

3. Різне. 

Хто  за такий порядок дня прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. 

Шановні колеги, план роботи є перед вами. В принципі, тут пропонується.  

Очевидно, що цей план є, все одно, орієнтовним. Ми в праві його доповнювати 

під час нашої роботи, в залежності від рішень комітетів. Тут є законопроекти, які 

ми ще не встигли розглянути, але які повинні будемо розглянути. Тому 

пропонується. Так само є список законопроектів на виключення, де або минули 

часові терміни, або ми врахували рішення в якихось інших законопроектах.  Які 

є запитання, пропозиції? Чи ми за це відразу проголосуємо?  

 

ТАРУТА С.О. Я думаю голосувати треба. А далі. Будемо вивчати потім. Будемо 

добавляти, як щось потрібно буде. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, єдине, що я хотів. Тут у мене є маленьке 

уточнення. В списку на виключення у нас був проект Постанови про відзначення 

100-річчя з дня організації Буковинського віче. Я би пропонував його із цього 

списку виключити. Хоча думаю розглядати його не будемо, оскільки ми 

включили його у загальну постанову. Але щоб не було різних політичних 

інсинуацій, ми його вже розглянули, але хай би воно просто тут було. Інших 

пропозицій немає? Якщо немає, хто за те, щоб підтримати план роботи Комітету 
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на період дев’ятої сесії, прошу голосувати.  Дякую.  Рішення прийнято. Хто за 

те, щоб підтримати пропозиції комітету до проекту порядку денного дев’ятої 

сесії, прошу голосувати.  Дякую. Рішення прийнято. В різному в когось є якійсь 

питання, пропозиції, думки?   

 

ТАРУТА С.О. Ні, можемо тільки привітати, що постанова пройшла. 296 голосів.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ви зрозуміли колеги, що в нас же була альтернативна від 

Левченка. І через те я врахував його пропозиції, щоб потім ми це не затягували.  

 

ТАРУТА С.О. Це правильно. Ми підсилили. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Ми врахували з правкою, що ми рекомендуємо створити 

музей. Це рекомендація. Вони вирішують і Кабміну, і КМДА, і громадськість 

хотіла. І друге, він там писав заборонити роботи. Я зробив невелике уточнення, 

крім тих, що стосуються безпеки.  Бо там є проблеми з безпекою. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Я ще хотіла  тільки зробити оголошення. Я підготувала лист від 

народних депутатів до Міністра культури, щоб дати йому привід створити на 

місці. Відразу, це швидко може бути і Міністерство погоджується з цим, на місці 

Поштової площі філію історичного музею. Тобто їм треба дати якійсь  привід.     

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.   Я готовий долучатися, можемо рекомендацією комітету.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Я просто зараз візьму і підійду до вас, підійду ще до інших колег. 

Це такий в формі листа. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.   Колеги, дивіться. Ми можемо зараз за це проголосувати 

на комітеті і зробити це рішенням комітету, якщо ви хочете.   
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ПОДОЛЯК І.І.  Я би просто хотіла, щоб всі депутати. Ми можем і так це зробити. 

Я просто з собою зараз це не взяла.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Так ми ж озвучили, що ми всі  і темі, що комітет 

рекомендує Міністерству культури України створити на місці пам’ятки, назва 

якої в нас є, юридично вставимо, відділ Національного музею історії України. 

Все. Заради збереження пам’ятки  створення того музею, який вказано в нашій 

постанові. Хто за таке рішення, колеги, прошу голосувати. Дякую. Рішення 

прийнято.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Але все одно підписи я зберу, тож інші можуть об’єднатися. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.   Добре. Дякую всім. 

 

 

 

  

 

 

 

 


