
 

 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

 з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

26 березня 2021 року 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Колеги, доброго дня. Чи мене чутно взагалі? На жаль, 

щось  я  не можу налаштувати, щоб я бачив всіх у "галереї", але то вже таке.  

Колеги, в нас дуже коротенький комітет. Пане Віталію Бабенку... 

 

БАБЕНКО В.О. В нас ще кворуму немає. У нас 8 депутатів.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Немає кворуму, всього 8 депутатів. Тоді ще чекаємо.  

 

БАБЕНКО В.О. Нам ще треба одного учасника.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Добре, хвилинку ще почекаємо.  

 

БАБЕНКО В.О. От у нас є вже кворум, тому що пані Ліза приєдналась 

(ндУ Є. Богуцька). У нас вже 9 людей.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Шановні колеги, я всіх ще раз вітаю. Розпочинаємо 

засідання нашого комітету. У нас абсолютно два технічні питання сьогодні 

стоять  на порядку денному.  

Перше. Це про зміну назви постанови № 5210 з метою її уточнення. 

Давайте я вам швидко зачитаю запропоновані зміни. 

Перше. Це зміна назви, пропонуємо її назвати "Про особливий внесок 

України в освоєнні космічного простору". І пункт 5 викласти в такій редакції: 

"Рекомендувати Міністерству закордонних справ України організувати 

проведення заходів, присвячених 60-річчю першого польоту людини в космос, у 
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рамках співробітництва  з державами-партнерами України в сфері космічної 

діяльності". 

Хочу підкреслити, що у нас окремим законодавством визначено, що 

держава-агресор не є державою-партнером, тому на це посилатись тут не було 

необхідності, так що це держава-партнер України автоматично за виключенням 

Російської Федерації.  

Отже фактично дві зміни ми вносимо в цю постанову. Якщо немає 

заперечень, я просив би це підтримати, бо є можливість її розглянути на 

позачерговому засіданні 30 березня. 

Колеги, я знову не бачу "галерею". Якщо немає зауважень, то просив би 

проголосувати за це. Немає зауважень? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

 ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую. Тоді, колеги, хто за такі дві зміни в постанові?  

Потураєв – за. Богуцька, бачу, за. 

 

НАЛЬОТОВ Д.О.  Дмитро Нальотов – за. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Дякую.  

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Дякую. 

  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Всі - за. 
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РЯБУХА Т.В. Рябуха – за.  

 

(Шум) 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую. 

Проти? Утримались? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький утримався.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, Миколо Леонідовичу.  

Рішення прийнято, колеги.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Щоб було зрозуміло, що я утримався за голосування 

за постанову. Те, що ці зміни є, це добре, просто з нашої точки зору  цих змін 

замало. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я пам’ятаю, Миколо Леонідовичу.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Тобто ці зміни ми вітаємо, але це половинчасті, з 

нашої точки зору, зміни. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Компроміси ніколи не влаштовують всі сторони. Ми ж 

пам’ятаємо з вами це. У нас з Миколою Леонідовичем колись був один спільний 

товариш, в якого ми працювали, який казав, що компроміс - це така угода, яка не 

влаштовує всі сторони.  

Тим не менше, друге, зовсім коротеньке питання, колеги, до нас звернувся 

наш колега… 

 

СУШКО П.М.  Я перепрошую, Сушко  підключився також… (Шум) 
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В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович теж підключився. Якщо вже проголосували 

перше питання, то утримався... 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. (Шум) … …Так, дякую.  

Значить, друге питання в "Різному" дуже коротеньке. До нас звернувся 

наш колега віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій 

Олексій Резніков. На жаль, 31 березня, коли у нас заплановані комітетські 

слухання з мовлення на окуповані території, йому доведеться вести засідання 

ТКГ. Тому він звернувся з проханням перенести на 2 квітня. Отже, колеги, немає 

заперечень перенести комітетські слухання, там більше  у нас  все зараз у 

форматі Zoom практично проходить? Немає заперечень перенести на 2 квітня? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні, немає.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. На котру годину, якщо можна? 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Одну хвилиночку, зараз… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. На 11 годину.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. На 11-у, так. Дякую. 11 година. 

Отже, колеги, це треба просто проголосувати. Я просив би це рішення 

підтримати. Отже, хто за перенесення на 2 квітня? Хто за? 

 

ЛЕРОС Г.Б. Лерос - за. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович - за. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький - за.  

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін - за. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М.  Констанкевич - за. 

 

РЯБУХА Т.В.  Рябуха - за. 

 

СУШКО П.М.  Сушко - за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Дякую.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Всі - за, пане Руслане.   

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Дякую.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Колеги, в мене питання, тоді, очевидно, таке засідання 

звичайне комітету, де вже будуть законопроекти, це вже буде 7 квітня 

орієнтовно, це середа?  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ну гарне запитання. Колеги, хто що скаже, поки ми всі 

разом тут є? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це ще той тиждень, який комітетський, оцей 

карантинний. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Що скажете? Будемо 7-го проводити засідання?    
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ну там якесь є уже, там закон про бібліотеки вже, по-

моєму, готовий. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Це важливий закон. Так. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Постанова про Бабин Яр є. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Може, там ще є якісь пропозиції. 

  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Микито, постанова про Бабин Яр вже зареєстрована. Був 

би радий, аби ми розглянули 7 числа. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. А, так-так, точно. Ми маємо розглянути про Бабин Яр 

також. Колеги, тоді якщо немає заперечень, давайте визначимо 7 квітня датою 

проведення наступного комітету у форматі саме розгляду законопроектів. Що 

скажете? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Підтримати. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Порядок денний на 7 квітня коли буде?     

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Ну ми ж тільки зараз вирішили, що ми його будемо 

проводити. Подивимося, які питання взагалі є. 

 

СУШКО П.М.  Я попрошу, щоб якщо мої якісь є там, то не ставили, бо я 

буду у відпустці за сімейними обставинами. Я підключуся онлайн, якщо буде 

зв'язок. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Так-так, звичайно.  
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(Шум) 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. …. по сексистській рекламі, але ми ще напевно 

підкомітет спочатку проведемо. 

 

(Загальна дискусія)  

  

ПОТУРАЄВ М.Р.  Колеги,  давайте  в   робочому   порядку,  бо я  підписав 

Павлу Миколайовичу відпустку, йому треба з'їздити деякі справи владнати, тому 

зараз без нього важко буде провести підкомітет, але ми можемо це  в робочому 

порядку. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. 7 числа на котру годину? 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  11-та.  

Колеги, тоді я всім дякую, дякую, що знайшли можливість приєднатись. 

Всім гарного дня. До зустрічі. 

 

БАБЕНКО В.О. Звіт Національної ради буде о 15 годині 31 березня.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Про це всім повідомимо.  

 

СУШКО П.М. Микито Руслановичу, прошу долучити мій голос «за» за 

перше питання. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую. Я ж сказав, що Володимир В'ятрович утримався  

і  Павло Миколайович Сушко проголосував за.  
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СУШКО П.М. Дякую. До побачення. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, колеги. Всім гарного дня.     

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. На все добре. 


