
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань гуманітарної  та інформаційної політики 

 

20 квітня 2022 року  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Давайте, друзі, поки що з "Різного" почнемо.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Скільки нас є? 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Нас 7. Кворуму поки що немає. Чекаємо.  

Поки  з "Різного" почнемо. Є два питання. Одне питання – лист зайшов 

від голови Сейму Литви, але там не тільки Литва, ще і Латвія, наскільки я 

знаю, таку саму ініціативу. Це вже офіційно.  Володю, ми з тобою про це 

говорили. Ми з Володимиром В’ятровичем про це говорили. Є така 

ініціатива, щоб оголосити 9 травня Днем жертв геноциду в Україні. Але мені 

здається, що пропозиція, яка викладена в законопроекті Володимира 

В’ятровича і всіх колег, власне, це наша спільна, вона більш зважена. Тільки 

єдине, що лист зайшов і на нас теж, от я не знаю, що відповісти. Може,  

відповісти і послатися, Володимире, на твій законопроект, на наш спільний, 

сказати,  що ми пропонуємо краще так зробити.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Чекайте, це ж політичне питання. Вони хочуть 9-

го, і вони готові до цього, зробити Днем пам’яті геноциду. Нам нічого не 

заважає їм подякувати і сказати, що ми їм вдячні за це, у нас є свої дні, але 

наше законодавство і наша ситуація - це наше, а їхнє - це їхнє. Це Володя 

скаже. Але треба дуже акуратно, ми не можемо їм сказати, що не робіть 

цього. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ні, так я ж не сказав, що я їм скажу, що не робіть 

цього. Я цього не пропонував, я якраз хотів краще  формулювання зробити.  
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БАБЕНКО В.О. Це мова іде про цей рік, вони тільки на цей рік хочуть.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Давайте я уточню. Отже, справді, мова іде тільки 

про одноразово, тому що в них залишається 9 травня як День Європи, вони 

його не скасовують. Це перше.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Фактично так.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Друге. В нас є специфічна ситуація, зважаючи, 

власне,  на  спробу, яка, я сподіваюсь, буде реалізована, переходу з 9 на 8 

травня, що в принципі вже ускладнює.  

І третє, найважливіше. У нас 29 серпня День пам’яті якраз загиблих від 

російської агресії, присвячене було свого часу тим, хто загинув у Іловайську, 

і затверджено указом Президента, тобто по суті в нас такий день є,  в інший 

день просто.  

Абсолютно погоджуся з тим, що сказав Микола, подякувати за 

підтримку, за те, що вони будуть робити це цього року, це нам дуже 

допоможе, і тоді проінформувати вже про нашу ініціативу. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Подякувати, сказати, що в нас день жертв  є, по-

перше,  вже визначений, і по-друге, що в нас зараз така ініціатива є, що 8 

травня День пам’яті, а 9 травня День Європи, так само, як і у вас, але ми вам 

дякуємо. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Є ще пропозиція друга – підтримати постанову 

про визнання геноцидом те, що відбувається. Ми маємо сказати, що це ми 

теж підтримуємо і дякуємо.  

 



3 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. І послатись на нашу постанову, яку ми теж ухвалили 

… (не чути)  парламентів всіх народів світу. Це сильно буде.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Згоден. 

Інша історія. Колеги, я не знаю, чи був час передивитися. Віталій 

виклав,  там лист від Корнієнка з пропозицією нам долучитися до спільної 

робочої групи. Про що взагалі ідеться? Це взагалі ідея, так би мовити, 

частково моя. Йшло обговорення про те, щоб дорівняти або якусь іншу 

систему зробити, але ну таку соціальну підтримку, от як у нас є соціальна 

підтримка для родин наших  вояків, які загинули, поліцейських, які теж 

виконують бойові завдання. І розмова була про те, що ще якісь там категорії, 

ну звичайно, що я це тільки можу підтримувати, ДСНС треба прирівняти, бо 

вони так само на лінії фронту фактично виконують свої обов'язки і гинуть, на 

жаль. Але там ще потім почалися пропозиції, що давайте ще от таку 

категорію додамо. Я сказав, що, друзі, а давайте взагалі підійдемо до цього в 

інший спосіб. Давайте теж, можливо, недоцільно дорівнювати до 

військовослужбовців, але зробимо якусь систему соціальної підтримки для 

тих, хто загинув під час виконання професійного обов'язку свого. От про що 

власне лист Корнієнка.  Олександр це підтримав і прислав уже такий лист.  

Ну я вважаю, що над цим варто було б попрацювати, бо дійсно і в 

нашій сфері, на жаль, в першу чергу це медійники, це журналісти, і не лише 

журналісти, це оператори, фотокореспонденти, які загинули. Вже у нас є, ви 

ж знаєте, на жаль, непоодинокі жертви серед медійників, які загинули саме 

виконуючи свій професійний обов'язок. Але ж не тільки це. Є у нас і люди, 

які, ми ж досі не знаємо, які, можливо, там рятувати свої бібліотеки, 

можливо, рятували свої там музеї і загинули під час цього. І у нас просто 

зведень про них немає. Але я вважаю, що варто про це подумати, колеги. Що 

скажете? І якщо ви "за", ті, хто є зараз,  кого  від  нас в таку робочу групу 

можна було б делегувати? 
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КОНСТАНКЕВИЧ І.М.  А можна питання уточнююче, пане Микито? 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Так-так, будь ласка, пані Ірино.  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М.  Скажіть, будь ласка, ми маємо, власне, подати 

пропозиції, міркування щодо такої узагальнюючої якоїсь відзнаки  чи  це  

все-таки вона буде галузева і стосуватися діячів культури, мистецтва? Ну ось 

тих, скажімо, з ким ми більше комунікуємо. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Так-так, я вважаю, що ми маємо виокремити у нас 

професійні групи, у нас професійні групи. Це не про відзнаку, пані Ірино. Це 

про те, щоб створити систему соціальної підтримки їхніх родин. От людина 

загинула під час виконання професійних обов'язків, щоб родина теж 

отримала певну  підтримку з боку держави. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Тобто так, як, скажімо, зараз по 100 тисяч 

гривень виділяється. Але це у нас, наприклад, на Волині є рішення обласної 

ради про виділення 100 тисяч кожному, хто загинув під час виконання свого 

обов'язку. То це має бути грошове таке  забезпечення? 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Так-так. Ми з Корнієнком думали саме про соціальну 

підтримку родин.  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М.  Про соціальну підтримку. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Так-так. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М.  Добре. Дякую за уточнення. 
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ПОТУРАЄВ М.Р. Тоді, пані Ірино, може, тоді ви, я… Колеги, хто 

може? Може, пані Софія? 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М.   Я не буду заперечувати. Я погоджуюся. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Пані Софіє, ви як, чуєте мене? 

 

ФЕДИНА С.Р. Вітаю. Як скажете. Якщо треба делегувати мене, можна 

делегувати мене.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я маю на увазі, в компанії з пані Іриною і зі мною.  

 

ФЕДИНА С.Р. Без питань.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Да?  

 

ФЕДИНА С.Р. Да.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ну, добре. Тоді будемо вважати, що у нас три 

людини є. Я думаю, що цього достатньо. Ми, в принципі, всі предметом 

володіємо. Може, там єдине, що Таня Срипка або Паша Сушко, бо є ж люди, 

які там дійсно…  Ну, є припущення, що є жертви серед соціальних 

працівників, які саме з дітьми працювали. Так що їх теж варто, ну, їх не 

можна забути. Так, добре. Ми тоді по цих двох питаннях пройшлися.  

Олександр Рафкатович долучився. Ну, нас 7, так? З Олександром 

Рафкатовичем 8.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Скільки має бути?  
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ПОТУРАЄВ М.Р. 10.  

  

АБДУЛЛІН О.Р. Я на місці, Абдуллін.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Так, Олександре Рафкатовичу, я бачу. Я просто бачу, 

що у нас кворуму все одно не вистачає.  

 

ФЕДИНА С.Р. А кого немає з тих, хто не ОПЗЖ?  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. У нас Паша в Харкові.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Там Санченко під'єднається зараз. Це те, що я знаю.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Це буде 8.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це буде 9.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я намагався зв'язатися з Лізою Богуцькою. У неї в 

Ужгороді були якісь проблеми зі зв'язком. Не знаю… Якщо вона десь знайде 

там нормальний, то вона, можливо, приєднається. І хтось, можливо, в дорозі 

з наших. Ну, ви ж розумієте, з яких причин в дорозі. Можливо, це ще 

впливає.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Микито, колеги, якщо треба для кворуму, я є в 

дорозі, але я підтримую, Микито, якщо треба буде. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М.   Ну, можливо, хоч узнати, тоді під'єднається… 

Ні?  
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ПОТУРАЄВ М.Р. А у нас одне питання. Я можу розпочати, колеги. 

Значить, у нас одне питання. Нам з комітету Галини Третьякової, в принципі, 

абсолютно обґрунтовано, передали законопроект (там, де головний автор 

Володимир В'ятрович), він дуже простий: це про те, щоб перестати 

святкувати разом з нацистами 9 травня, це побєдобєсіє, і щоб у нас, як у всіх 

європейців і не лише європейців, щоб 8 травня відзначати як День пам'яті 

жертв Другої світової війни, а 9 травня  - День Європи, ну знову-таки, як у 

всій Європі. Все дуже просто. І, звичайно, це варто зробити, бо як у цьому 

році, щоб у нас було свято разом? Ну, у нас свято, у тих нацистів свято в 

Москві. Я цього абсолютно не сприймаю і підтримаю. Ну, слухайте, у нас 

законопроект Володимира підписали представники і керівництво всіх 

депутатських фракцій і груп. У вас, Ірино Мирославівно, і Тарас Батенко 

підписав, ну, всі-всі підписали.  

 

ЛЕРОС Г.Б. Микито Руслановичу, я тут. Доброго дня!  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Так, так, дякую.     

Колеги, ну, дивіться. Якщо зараз у нас, в принципі, тільки однієї 

людини не вистачає для кворуму, якщо зараз не буде кворуму, я не буду всіх 

затримувати безкінечно. Але я тоді просив би, щоб це питання було піднято 

на  Погоджувальній… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Давайте подзвонимо ще одній людині і її 

доєднаємо. 

 

ФЕДИНА С.Р. Дивіться, Олександр Рафкатович приєднався. Він був 

восьмий, Санченко – дев'ятий, і Гео Лерос – десятий. Ні? 
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ПОТУРАЄВ М.Р. Нас зараз 9, я ж бачу з переліку. Треба 10. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Кого немає? 

 

(Загальна дискусія) 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Павленко приєднується, пане Микито. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Павленко приєднується – і голосуємо.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Олександре Рафкатовичу, яка позиція вашої фракції 

по цьому законопроекту? Ви підтримуєте?  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Серед співавторів Михайло Цимбалюк, який на 

комітеті у Третьякової підтримував. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Так. Все добре значить.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так,  під'єднався. Давайте голосувати. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Кворум є. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Юрію Олексійовичу, ви знайомі з предметом? 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Я знайомий, що засідання комітету, тому я беру 

участь в засіданні комітету. Кворум у вас є. Можете далі розглядати рішення. 

Я просто в дорозі, то тут зв'язок то є, то немає. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Колеги, голосуємо. Микито, голосуємо. 
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В'ЯТРОВИЧ В.М. Дві хвилини буквально на представлення і 

голосуємо, щоб все-таки… 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Давайте, Володимир В'ятрович, дві хвилини на 

представлення. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Отже законопроект дуже короткий, але дуже 

важливий і дуже актуальний. Передбачає те, що 8 травня ми будемо 

відзначати День пам'яті і перемоги над нацизмом. Ми залишаємо День 

перемоги над нацизмом, ми не закреслюємо роль українців в перемозі над 

нацизмом в Другій світовій війні. 9 травня рекомендуємо зробити Днем 

Європи, так, як є в усій Європі. Вихідний перенести з 9 травня на 8 травня.  

Вважається, треба зробити саме зараз, саме тепер, зважаючи на те, що 

весь цей культ побєдобєсія 9 травня, на жаль, використовується проти 

України. Знаєте, я з Ворзеля … (не чути) кілька десятків людей вбитих і 

вбитих молодими пацанами з Російської Федерації, які  виховані вже  

культом побєдобєсія, тому що вони народжені на початку 2000-х років. Дуже 

прошу підтримати це і дуже хотів би, щоб Україна  цього року не синхронно 

з Росією відзначала День перемоги над нацизмом.  

А День перемоги таки залишити вакантним для нашої перемоги над 

нацистською тепер уже Росією.  

Дякую.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Колеги, предмет, на мій погляд, абсолютно 

зрозумілий. Починаємо голосування. Хто за?  

Митика Русланович Потураєв – за. 

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – за. 
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ПОТУРАЄВ М.Р. Микола Леонідович Княжицький – за. 

Володимир В'ятрович – за. 

 

САНЧЕНКО О.В. Санченко – за. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ірина – за. Гео Лерос – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

НАЛЬОТОВ Д.О. Нальотов – за. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. У мене є з цього приводу своя позиція, якщо, пане 

голово, дозволите. Але, щоб не затримувати дискусію, я утримаюсь від 

голосування.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Добре. Дякую.   

Колеги, хто проти? Хто утримався?  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Я.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Юрій Олексійович Павленко – утримався. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. За основу і в цілому в редакції комітету, пане 

голово. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Так. 
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ПОТУРАЄВ М.Р. Добре. Тоді будемо вважати, що ми проголосували за 

основу. Зараз в цілому в редакції комітету. Хто за?  

Потураєв – за. 

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р.  Абдуллін – за. 

 

САНЧЕНКО О.В. Санченко – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Санченко – за. Констанкевич – за. В'ятрович – за. 

Абдуллін – за.  

Колеги, хто проти? 

 

ЛЕРОС Г.Б.  Лерос – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Побачили. 

Колеги, хто проти? Хто утримався? Утримався Юрій Олексійович 

Павленко. Дякую, колеги. Рішення прийнято. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Колеги, велике дякую. Це справді дуже важливе   

історичне рішення. Ми будемо… Дякую. До перемоги вже справжньої нашої.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую. Вітаю з тим, що у нас врешті вдалося зібрати 

кворум. Дякую всім, колеги.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Дякую.  
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ПОТУРАЄВ М.Р. Побачимось дуже скоро. Тримаємось! До побачення. 

Гарного дня всім. Бережіть себе для перемоги.  

 

 


