
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України 

  з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

2 березня 2022 року 

 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Що у нас з кворумом? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Я бачу 10.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Шановні колеги! Розпочинаємо засідання Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики від 24 лютого 2022 року. 

Засідання комітету відбувається в форматі відеоконференції.  

Порядок денний вам розданий. Є пропозиції щодо зміни порядку 

денного? Чи можемо приймати?  

Хто за те, щоб підтримати запропонований порядок денний, прошу 

голосувати. Хто за? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович - за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Дякую.  

 

КРАВЧУК Є.М. Кравчук - за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Дякую.  

 

СУШКО П.М.  Сушко - за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Дякую, колеги. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін - за. 
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ПОТУРАЄВ М.Р.  Дякую.  

Хто є проти? 

 

НАЛЬОТОВ Д.О. Нальотов - за. 

  

ПОТУРАЄВ М.Р. Хто є проти? Хто є утримався? Дякую. Рішення 

одноголосно прийнято.    

Колеги, перший пункт у нашому порядку  денному  - це  законопроект  

№ 5101 авторства народного депутата Порошенка Петра Олексійовича та 

інших колег народних депутатів.  

Колеги, я просив би зараз, щоб під стенограму Микола Леонідович 

Княжицький озвучив пропозицію щодо техніко-юридичної правки в тексті 

цього законопроекту. 

Миколо Леонідовичу, будь ласка, вам слово. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так, вона дуже коротка. Оскільки ми маємо 

безпрецедентний факт агресії Росії проти України, уточнення року в тексті 

законопроекту варто вилучити.  Оскільки  він  раніше готувався,  там  було  

"у 2014 році", це уточнення року варто вилучити. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Колеги,   пропоную   вважати    цю   правку   

техніко-юридичною.  Я думаю, що за неї голосувати не треба.  

Володимир В'ятрович, є ще якась пропозиція? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Щодо цього законопроекту і всіх інших. Дивіться, 

через російське вторгнення проект став дуже актуальним, тому необхідно  

його і всі інші проекти, пов’язані з війною, голосувати одразу в цілому і 

якось швидше спрямовувати на підпис спікеру і пропонувати, щоб 
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якнайшвидше ухвалювались в парламенті без обговорення, підпис спікера і 

Президента.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пане Володимире. Я підтримую цю 

пропозицію.  

Віталію Бабенко, я можу ставити на голосування пропозицію 

підтримати за основу і в цілому чи два окремих голосування?  

 

БАБЕНКО В.О. Я в такому випадку пропонував би за основу і в цілому 

з пропозицією вилучити "2014 рік", з необхідними техніко-юридичними 

правками після голосування в Раді.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Шановні колеги, я ставлю на голосування проект 

рішення комітету підтримати законопроект № 5101 за основу і в цілому з 

вилученням згадування про 2014 рік та необхідними техніко-юридичними 

правками.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? 

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – за.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. В’ятрович – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за.  

 

КРАВЧУК Є.М. Кравчук – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Потураєв – за.  
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СУШКО П.М. Сушко – за.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Шановні колеги, є такі, хто проти? Є такі, що 

утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Андрій Боблях – за. 

Пише в чаті. Прошу  зарахувати його голос. 

Законопроект №  5102 авторства народного депутата Порошенка Петра 

Олексійовича та інших колег народних депутатів. Миколо Леонідовичу, там є 

згадка про 2014 рік?  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так,  аналогічно в усіх цих законах є згадка про 

2014 рік. Прошу теж її вилучити.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Колеги, тоді прошу голосувати за таку пропозицію: 

підтримати законопроект № 5102 за основу і в цілому з вилученням згадки 

про 2014 рік та необхідними техніко-юридичними правками.  

Хто за? 

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – за.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. В’ятрович – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

КРАВЧУК Є.М. Кравчук – за.  

 

СКРИПКА Т.В. Скрипка – за.  

 

ЛЕРОС Г.Б. Лерос – за.  
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БОБЛЯХ А.Р. Боблях – за.  

 

СУШКО П.М. Сушко – за.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Проти є? Утримались? Рішення прийнято 

одноголосно. Дякую, колеги. 

Наступний законопроект, № 5143 авторства народного депутата Єгора 

Чернєва та інших народних депутатів. Колеги, там є якісь речі? 

 

ЛЕРОС Г.Б. Микито Руслановичу, я вибачаюсь. Я підтримую будь-яке 

рішення комітету, просто мушу повертатись на блок-пост  до хлопців.    

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Розумію, Гео, бережи себе.  

 

ЛЕРОС Г.Б. Підтримую будь-яке рішення.   

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Віталію, там немає такого, щоб ми зараз поправляли, 

там 2014 рік? Я просто не пам’ятаю всі наші тексти.  

 

БАБЕНКО В.О. Ні, там такого немає. Плюс до того всього, ми не 

основний комітет, ми його можемо підтримати як сама ідея, яка є.   

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Добре, дякую.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Чекайте, цей проект є по суті доповнюючим   до 

5144, тому що нам треба одразу обидва по суті  підтримувати. Можливо, 

навіть почати з 5144 швиденько, а тоді 5143. 
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БАБЕНКО В.О. Можна в принципі по черзі голосувати.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Давайте по черзі голосувати.  

Хто за те, щоб підтримати проект рішення комітету про підтримку 

законопроекту 5102 за основу і в цілому? Хто за?  

Потураєв – за.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – за. 

 

СУШКО П.М. Сушко – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за.  

 

БОБЛЯХ А.Р. Боблях – за.  

 

СКРИПКА Т.В. Скрипка - за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую. 

Колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято 

одноголосно.  

Колеги, наступний законопроект – це законопроект № 5143 авторства 

народного депутата Єгора Чернєва та інших колег народних депутатів.  

Хто за те, щоб підтримати цей законопроект за основу і в цілому? Хто 

за?  

Потураєв – за.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – за.    
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КРАВЧУК Є.М. Кравчук – за.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький – за.  

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

СУШКО П.М. Сушко – за.  

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – за.  

 

БОБЛЯХ А.Р. Андрій Боблях – за.  

 

СКРИПКА Т.В. Срипка – за.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую.  

Є хто проти? Є хто утримався? Дякую, колеги. Рішення прийнято 

одноголосно.  

Наступний законопроект – це законопроект № 5144 авторства 

народного депутата Єгора Чернєва та інших народних депутатів. Колеги, є 

пропозиція також підтримати цей законопроект за основу і в цілому.  

Хто за?  

Потураєв – за.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – за.    

 

КРАВЧУК Є.М. Кравчук – за.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький – за.  
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АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

БОБЛЯХ А.Р. Андрій Боблях – за.  

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – за.  

 

СКРИПКА Т.В. За - Срипка.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пані Тетяно.  

Хто є проти? Хто є утримався? Рішення прийнято одноголосно, колеги.  

Колеги, я, завершуючи засідання комітету, хочу сказати, що… 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Микито! Давайте ще звернення комітету до 

керівництва парламенту про те, щоб ці законопроекти розглянути на 

найближчому засіданні без обгорнення за погодженням з фракціями.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Хто за те, щоб підтримати пропозицію народного 

депутата Володимира В'ятровича?   

Потураєв – за.  

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – за.    

 

СУШКО П.В. Сушко – за.  

 

КРАВЧУК Є.М. Кравчук – за.  
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ФЕДИНА С.Р. Федина – за.  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую.  

Хто є утримався? Хто є проти? Дякую. Пропозиція Володимира 

В'ятровича прийнята одноголосно. Дякую, пане Володимире, за пропозицію.  

Колеги, я всім вам бажаю триматися, я всім вам бажаю бути 

здоровими, цілими.  

 

СУШКО П.В. Микито Руслановичу! У мене є що сказати.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Будь ласка, Павле Миколайовичу, будь ласка, кажіть.  

 

СУШКО П.М. Колеги, ми зі Скрипкою Тетяною кожний комітет майже 

говоримо про дітей. Зараз це перший раз, напевно, коли не в наших силах 

врятувати сьогодні тих дітей, які зараз знаходяться під обстрілами та сидять 

у підвалах або втратили батьків. Нам треба терміново щось зробити. І що 

зробити саме, щоб кожен з нас… Може, ви порадите щось? Я знаю, що є 

проблема, що Червоний Хрест не реагує або дуже повільно розглядає 

рішення, або навмисно не робить нічого.  

В Харкові дуже складна ситуація. Просто не те, що складна, там просто 

ад твориться в Харкові. Знищили багато домів. Сьогодні, от годину тому 

бомба впала біля входу – там, де знаходиться школа Короленка для незрячих 

дітей, де сидять діти з різних інтернатів. Діти не постраждали, директор 

поранений від осколку скла. Слава богу, що це скло було. Але сьогодні стоїть 

питання щодо евакуації в безпеку. Ми не можемо їх евакуювати, тому що 

немає безпеки. Навіщо тоді Червоний Хрест потрібний, якщо вони бачать, що 

гинуть діти, і нічого не роблять?!  
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В'ЯТРОВИЧ В.М. Робимо звернення чи що? Павле, давайте до суті. 

 

СУШКО П.М. Я не знаю, я з вами раджуся. Це перший раз, коли у мене 

немає пропозиції. Бо поки ми будемо звернення робити, воно буде кудись 

йти, це звернення… Що саме зараз, в цю хвилину можна зробити, щоб 

врятувати дітей?  

 

СКРИПКА Т.В. Ну, звісно, листи готуємо на "зелені коридори". Разом 

із Верещук я на зв'язку також, це щодо на ЄС й інші міжнародні організації. 

Може, щоб звернення якесь також ішло і від Першої леді паралельно, щоб 

вона зробила якісь заяви. 

 

СУШКО П.М. Колеги, я вважаю, що нам треба кожному звертатися, 

напевно. Давайте від комітету звернемося на Червоний Хрест, щоб вони 

негайно створили "червоні коридори", щоб вони зупинили, примусили Росію 

зупинити обстріли і створили "зелені коридори" для евакуації людей, дітей в 

першу чергу, поранених… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Це дуже важливо. Бо в Бородянці, там 

катастрофа, і люди дзвонять з-під Києва… Це просто жах! 

 

СУШКО П.М. Це не тільки в Харкові. Це скрізь. Нам треба терміново, 

в Харкові дуже жахлива ситуація. Я не знаю по іншим регіонам, бо до мене 

другий день вже люди дзвонять, всі дзвонять, пишуть – я просто не можу 

нічого зробити, евакуювати. На вокзалі пекло: там просто люди не можуть 

виїхати. Дуже багато дітей, ми ще навіть не розуміємо катастрофи, яка 

склалася – дуже багато постраждалих, діти сидять по підвалах без батьків, на 

вулицях, в інтернатах, є окуповані вже території, де є діти. Тобто нам треба 
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терміново звертатися всіма можливостями, всі політики мають звернутися до 

Червоного Хреста, до політиків усього світу, щоб вони зупинили… 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Давайте, готуємо проект звернення і ухвалюємо на 

наступному засіданні парламенту. Павле, готуй. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Дивіться, є два аспекти… 

 

СУШКО П.М. Колеги, я мушу їхати, бо відстав від колони. Я прошу 

вибачення, я підтримую – зарахуйте мій голос "за", будь ласка. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Дивіться, є два аспекти. Один аспект – це діти, 

там, де все ж таки є вихід чи виїзд і їм потрібно, і вони можуть досягнути 

кордону, і там "зелений коридор". А є "зелені коридори" на окупованих 

територіях, це дуже важливо, принаймні… 

 

СУШКО П.М. Є не окупований Харків, але не можуть виїхати, бо 

небезпечно. Тобто залізниця може дати потяг і дає потяг, а немає як дістатися 

до самого вокзалу. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Тоді треба, щоб у зверненні було сказано: як з 

окупованих територій, так і з тих територій, де місцевому населенню є 

загроза життю, як там і там організувати "зелені коридори" в першу чергу для 

дітей, а також для мирних мешканців, для поранених і оце все інше. 

 

СКРИПКА Т.В. Добре. Врахуємо. Дякую, колеги. 

 

СУШКО П.М. Я мушу відключитися. Я підтримую будь-яке рішення в 

цьому аспекті. 
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(Загальна дискусія) 

  

ПОТУРАЄВ М.Р. Значить, давайте, зараз голосуємо. Є у нас ще 

кворум? Є.  

Колеги, давайте ми проголосуємо за рішення, щоб ми направили до 

керівництва Верховної Ради прохання проголосувати Верховною Радою 

України звернення до Міжнародного Червоного Хреста. Добре? Хто за таке 

рішення? 

Потураєв – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, колеги. 

Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. 

Колеги, бережіть себе. Вибачте, що я таке кажу, я подумки кожну мить 

з вами. Ви знаєте, що моя родина вся в Києві, ніхто нікуди не поїхав, ніхто не 

хоче залишати Київ, вони будуть там. Я роблю тут все, що від мене залежить 

не тому, що я хочу тут бути, а тому, що є якась користь, я сподіваюся. Я до 

вас повернуся як тільки буду розуміти, що вже користі від мене тут немає, я 

буду їхати до вас, бо я маю бути з вами. Вибачте, що я зараз не з вами. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Микито, ну кожен робить свою роботу. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Я пишаюся тим, що я вас знаю. Я пишаюся тим, що 

кожен із вас робить зараз на своєму місці. Я пишаюся всіма громадянами 
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України.  Ми неймовірна нація. Я хочу, щоб я всіх вас бачив живими і 

здоровими.  

Дякую. Слава Україні, друзі! 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. З нами Бог! Ми переможемо! 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  З нами Бог! Ми переможемо! 

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Героям слава! 

 

 


