СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики
22 травня 2022 року

ПОТУРАЄВ М.Р. Кворум є, так? Чудово.
Колеги, ви знаєте, що у нас в порядку денного одне тільки питання – це
ми змушені були дуже швидко зареєструвати законопроект 7395, який
дозволить індустрії зовнішньої реклами якось, будемо сподіватися, пережити
час воєнного стану. Він там, ви знаєте, два абзаци, і він просто відтерміновує
на час воєнного стану ті норми, які свого часу і Міністерство культури та
інформаційної політики, і Міністерство регіонального розвитку пропонували
там певні встановити правила щодо встановлення конструкцій зовнішньої
реклами в історичних центрах. І ми той закон проголосували, він вступив в
дію, ці норми мали вступити в дію на цьому тижні, якщо я не помиляюсь,
26 травня. Зараз просто у них немає такої можливості взагалі, бо реклами в
цьому сегменті ринку немає зовсім.
Тому ми його відтерміновуємо. Відтерміновуємо зі сподіванням, що
після перемоги будуть гроші і вони зможуть ці норми виконати, бо
принципово індустрія не була проти цих норм. Така зараз ситуація, я вважаю.
Тому, колеги, я прошу підтримати законопроект 7395. Хто за те, щоб
його підтримати, прошу голосувати. Колеги, за основу і в цілому. Дякую.
Потураєв – за.
АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.
КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за.
БОГУЦЬКА Є.П. Богуцька – за.
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_______________. …за.
САНЧЕНКО О.В. Санченко – за.
В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – за.
СУШКО П.М. Сушко – за.

_______________. Я – за.
СКРИПКА Т.В. Скрипка – за.
_______________. …за.
ПОТУРАЄВ М.Р. Побачив, колеги.
Колеги, хто проти? Хто утримався? Одноголосно рішення прийнято.
Дякую. Скоро зустрінемось, колеги.
Якщо зараз питань немає, я хочу поінформувати, що там може бути
сьогодні постанова, вона, як ви пам'ятаєте, нашого комітет теж стосується,
ми її розбирали. Постанова щодо санкцій проти очільників Російської
православної церкви.
Вчора була Погоджувальна рада, піднімалося це питання. Я наполягав
на тому, щоб все ж таки постанова була доповнена нашими пропозиціями. Як
ви пам'ятаєте, ми доповнили

там перелік, який на початку складався із

чотирьох осіб. Пропозиція нашого комітету була доповнити ще чотирма
прізвищами. Я сподіваюсь, Погоджувальна рада вчора це підтримала, я всі
матеріали наші передав. Якщо будуть сьогодні її голосувати, то з нашими
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пропозиціями, що теж добре. Ось, в принципі, така деталь, про яку я хотів
вас проінформувати.
Так на цьому, якщо питань більше немає, то до скорої зустрічі. Буду
всіх радий бачити особисто в залі. Всім дякую.
Засідання комітету оголошую закритим.
Дякую. До побачення і до зустрічі.

