
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України 

з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

22 лютого 2023 року 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Доброго ранку! У нас, по-моєму, вже є кворум. Чи  

немає?  

 

КРИЖАНОВСЬКА Ю.О. Ні, поки немає. Сім. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Зараз буде. 

Колеги, поки кворум збирається, я хочу подякувати всім, колеги, хто 

долучився до швидкого доопрацювання цієї заяви, а також керівникам… 

Просто хочу довести, що ми дуже вдячні, я вчора вже про це на 

погоджувальній сказав, керівникам всіх фракцій і груп, які вчора там 

підтримували, підтримали на Погоджувальній раді необхідність 

якнайшвидшого голосування цієї заяви без обговорення за основу і в цілому. 

Так що як, майже, завжди ми спільні як ніколи і можемо це зараз 

проголосувати. 

Давайте не будемо витрачати час, колеги, я вибачаюся, просто у нас тут 

сьогодні дуже важкий день. Все тут не просто на міжнародній арені, але 

робимо все, що можемо. Давайте проголосуємо порядок денний. Прошу 

проголосувати за запропонований порядок денний. Хто – за?  Потураєв – за. 

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Павленко – за. 



 

БОЖКОВ О.В. Божков – за. 

 

СКРПИПКА Т.В. Скрипка – за. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за. 

 

БОБЛЯХ А.Р. Боблях – за. 

 

СУШКО П.М. Сушко – за. 

 

ЛЕРОС Г.Б. Лерос – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, колеги. 

Проти є? Утрималися є? Немає. 

Тоді, колеги, я тоді пропоную: зараз голосуємо за те, щоб включити 

проект постанови №9038 в порядок денний Верховної Ради. Це перше буде 

рішення.  

Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді включити 

постанову в порядок денний і розглянути на найближчому пленарному 

засіданні. Хто – за?  Потураєв – за. 9038 

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – за. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за. 

 

БОЖКОВ О.В. Божков – за. 

 

БОГУЦЬКА Є. П. Богуцька – за. 

 



ПАВЛЕНКО Ю.О. Павленко – за. 

 

СКРИПКА Т.В. Скрипка – за. 

 

КАБАНОВ О.Є. Кабанов – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

ЛЕРОС Г.Б. Лерос – за. 

 

СУШКО П.М. Сушко – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую. 

Колеги, хто проти? Хто утрималися? Дякую. Таких немає. 

Тоді, голосування крайнє по цій постанові. Хто за те, щоби підтримати 

проект постанови (реєстраційний номер 9038) за основу і в цілому? 

Потураєв – за.  

 

КАБАНОВ О.Є. Кабанов – за. 

 

КРАВЧУК Є.М. Кравчук – за. 

 

БОЖКОВ О.В. Божков – за. 

 

ФЕДИНА С.Р. Федина – за. 

 

СУШКО П.М. Сушко – за. 

 

БОГУЦЬКА Є. П. Богуцька – за. 

 



КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Павленко – за. 

 

СКРИПКА Т.В. Скрипка – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

БОБЛЯХ А.Р. Боблях – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую. 

Відповідно там з техніко-юридичним доопрацюванням.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, Микола Леонідович. 

Колеги, я вам всім дуже дякую. На цьому засідання комітету оголошую 

закритим. Дякую, що підключилися. Все, до зустрічі. Бережіть себе! 


