
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

3 травня 2022 року 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Є вже кворум, так?  

Колеги, сподіваюся, ви ознайомилися з документом, який пропонується 

наразі розглянути.  

Колеги, у нас, власне, одне питання в порядку денному, це 

законопроект 7343, це проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з 

нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість 

присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом.  

Колеги, оскільки кворум є, я прошу проголосувати за затвердження 

такого порядку денного.  

Колеги, хто за, прошу голосувати.  

Потураєв – за.  

 

БОБЛЯХ А.Р. Боблях – за.  

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – проти.  

 

СУШКО П.М. Сушко – за.  

 

БОГУЦЬКА Є.П. Богуцька – за.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – проти. Княжицький - теж проти.  
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький – проти.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Володимире, так, я зараз задам запитання. 

Колеги, хто проти? Володимир В'ятрович – проти. Зарахували. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – проти.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький – проти.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Микола Княжицький – проти. Зарахували.  

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – проти.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Софія Федина – проти. Зарахували.  

Колеги, хто утримався?  

 

ЛЕРОС Г.Б. Лерос – утримався.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, Гео Багратовичу.  

Народний депутат Лерос – утримався. 

Дякую, колеги.  Рішення прийнято. 

Колеги, я не буду довго забирати зайвий час. Заяву цю, сподіваюсь, всі 

прочитали, вона зрозуміла. Авторами заяви є все керівництво Верховної 

Ради, а також керівники майже всіх депутатських фракції і груп Верховної 

Ради. От таке прохання і пропозиція від них усіх поступило до нашого 

комітету, щоб ми розглянули до сьогоднішнього засідання цю заяву.  

Колеги, хто хоче висловитися  з цього питання? 
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В'ЯТРОВИЧ В.М. Володимир В'ятрович. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Будь ласка, пане Володимире. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Вважаю цю заяву просто спробою прикрити 

небажання розглядати законопроект 7297, законопроект, який передбачає те, 

що ми будемо всією Європою відзначати День перемоги над нацизмом 

8 травня, а не 9 травня. Вважаю, що ця заява не вирішує жодної проблеми, 

які нібито в ній озвучені. Тому що мова іде в заяві про те, що нібито 

парламент, український парламент бореться проти монополізації перемоги 

над нацизмом Російською Федерацією.  

Від Сталіна до Путіна єдиним інструментом і ефективним 

інструментом монополізації цієї перемоги є "День Победы" 9 травня. Відтак, 

до тих пір, поки ми не відмінимо 9 травня як "День Победы", ми підтримуємо 

монополізацію Росією перемоги над нацизмом. Тому ми підтримуємо і їхнє 

"можем повторить", ми підтримуємо їхнє побєдобєсіє, на якому 

виховувалися вбивці Бучі, вбивці Маріуполя і так далі.  

Тому давайте не обманювати себе, давайте не обманювати своїх 

виборців, давайте не прикривати свій страх цією сороміцькою заявою, яка 

нібито має замінити закон. Ще раз, в Україні двома законами, чинними 

законами регламентується, що 9 травня у нас поки що залишається 

державним святом і вихідним. І заявами цього не відміниш.  

Є законопроект 7297, який підтриманий нашим комітетом, який, я 

абсолютно переконаний, підтримує більшість українців, ми його маємо 

розглядати, а не шукати якісь квазізамінники у заявах, які на дві третіх 

списані з методичних рекомендацій Українського  інституту національної 

пам'яті 2015 року. Колеги, зараз не 2015 рік! Зараз 2022 рік. Зараз ми є 

свідками повномасштабної війни Росії проти України. Зброєю в цій війні є "9 
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мая", побєдобєсіє. І ми, не ухвалюючи законопроект 7297, підтримуємо це 

побєдобєсіє, ми підтримуємо Росію, ми послаблюємо Україну.  

Ще раз хочу сказати, жодна заява цьому не завадить. Тому давайте не 

обманювати себе, давайте не обманювати виборців.  

Дякую.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пане Володимире.  

Хочу сказати, що підтримую майже все сказане Володимиром 

В'ятровичем. Теж здивований, що законопроект, який підтриманий був 

нашим  комітетом і всіма депутатськими фракціями і групами, майже всіма, і 

підписаний і керівниками в тому числі депутатських фракцій і груп, що він 

не потрапляє до зали. 

 Але я хочу водночас наголосити, що все ж таки це заява не про 8-9 

травня, це заява про засудження рашизму, який намагається привласнити і 

відібрати у всіх країн антигітлерівської коаліції перемогу  над нацизмом. І, 

звичайно, що я можу тільки подякувати УІНПу, який під керівництвом 

Володимира В'ятровича свого часу розробляв подібні документи, я вважаю, 

що вони не застріли жодним чином.  

Колеги, таким чином, знову-таки, абсолютно поділяючи позицію 

Володимира В'ятровича, що законопроект відповідний, який підтриманий 

нашим комітетом, має бути розглянутий Верховною Радою. Я вважаю, що ці 

питання мають бути поставлені, але, знову-таки, підкреслюю, що заява 

потребує, на мій погляд, теж підтримки, вона не протирічить законопроекту.  

Я ще раз скажу те, що я писав у чаті комітету. Там немає жодного 

слова, під яким я б не підписався. 

Отже, колеги, є ще бажання висловитися? 

 

ФЕДИНА С.Р. Так. 
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ПОТУРАЄВ М.Р. Будь ласка, пані Софіє. 

 

ФЕДИНА С.Р. У нас 9 травня "на носі". Якщо ми зараз не приймемо 

цей законопроект, то тоді буде виглядати … (нерозбірливо)   продинамили 

цей процес. І зараз у Маріуполі і в інших окупованих містах і селах будуть 

творити повне побєдобєсіє. І виходить, що Верховна Рада повністю 

підтримує це побєдобєсіє. Мені видається, що якщо вже є оця заява, яку ви не 

можете оминути, бо я вважаю, що мав би бути законопроект, і це зовсім 

інший вимір би був, то, можливо, нехай воно вже паралельно тоді піде, 

давайте наполягатимемо, що воно повинно бути.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я ж і кажу, давайте поставимо зараз це питання, у 

нас є готовий законопроект, підтриманий комітетом. На нього є всі 

документи. Не бачу жодних проблем.  

 

ФЕДИНА С.Р. Давайте намагатися його прийняти,  це буде поважно, це 

буде сенсовно, і це буде виглядати, що Україна дійсно… 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Колеги, але давайте говорити об'єктивно: сьогодні 

останнє засідання парламенту, на якому ми можемо розглянути цей 

законопроект, останнє. Після цього вже не буде засідань перед 9 травня. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. ... (не чути)  підняв це питання. Я ж, пане 

Володимире, ... (не чути)   

Будь ласка, Микола Княжицький. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Знаєте, в цьому році навіть Ізраїль відмовився 

святкувати 9 травня, а ми боїмося це зробити, підміняючи це заявами. Люди 
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нас ніколи не зрозуміють. А ми людям свою позицію пояснимо і за це 

голосувати не будемо ні тут, ні в залі, і пояснимо цю позицію голосно.  

Я розумію, що ми маємо бути єдині, але ми маємо бути якраз єдині в 

тому, щоб разом боротися з нацизмом російським, а не в тому, щоб 

намагатися сховати голову в пісок, коли ті, кого ми звинувачуємо в тому, що 

вони нас мало підтримують, це роблять, що вони нам потім скажуть? Що нам 

скажуть балтійці? Що нам скажуть поляки? Що нам скажуть всі наші 

союзники європейці? А вони будуть це бачити і будуть це розуміти. От ви 

заходите туди, скажіть це, будь ласка, керівництву парламенту, хай 

приймають закон і нормально працюють. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Миколо, я заходжу зараз у будівлю комітетів. Але, 

звичайно ж, що питання про закон я поставлю. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Ще одну секунду, Микито Руслановичу. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Будь ласка, Володимир В'ятрович, потім Ірина 

Констанкевич. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. У країнах Балтії 9 травня цього року… 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Пане Микито, я прошу, поставте це питання 

категорично перед керівництвом парламенту, тому що це справді вкрай 

важливо. Це вкрай важливо для нашого суспільств, вони чекають цього 

кроку, цієї дії. І якщо ми цього не зробимо, нас справді суспільство не 

зрозуміє як в тилу, так і на передовій. Так не можна поступати. Це треба 

зробити. І ми просимо категорично, щоб ви це поставили питання перед 

керівництвом. 

Дякую. 
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ПОТУРАЄВ М.Р. Я зараз так і зроблю.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Микито! 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Так, Володимире.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В Литві, Латвії, Естонії цього року 9 травня буде 

День пам'яті і трауру за загиблими від російської агресії, в Україні 9 травня 

буде державним святковим днем. Це абсурд! Це абсурд, до якого ми довели.    

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ми це обговорювали. Володимире, я ж з цим не 

сперечаюсь. Ми це обговорювали і тому підтримали законопроект – там, де 

ти є головним автором. Саме ж тому всі підтримали. Хто ж сперечається з 

цим?  

Тим не менше, колеги, зараз час спливає і мені ще потрібно поговорити 

про наш законопроект.  

Тому я ставлю на голосування проект Заяви, номер якого я вже 

оголошував. Хто за те, щоб підтримати Постанову про Заяву Верховної Ради 

України, прошу голосувати.  

Потураєв – за.  

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

СУШКО П.М. Сушко – за.  

 

КРАВЧУК Є.М. Кравчук – за.  

 

САНЧЕНКО О.В. Санченко – за.  
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БОБЛЯХ А.Р. Боблях – за.  

  

СКРИПКА Т.В. Скрипка – за.  

 

БОГУЦЬКА Є.П. Богуцька – за.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую.  

Колеги, хто проти?  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович - проти.   

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую.  

Хто утримався, колеги?  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький - утримався.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Утримався - Микола Княжицький. Дякую.  

 

ФЕДИНА С.Р. Федина - теж утрималась.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую.  

Все, колеги, рішення прийнято. Дякую.  

До зустрічі в залі.  

 

   

 

 


