
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування  

08 лютого 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине що, нас 11 для протоколу. Єдине що, зараз іще 

в дорозі у нас президент "Української асоціації районних і обласних рад" 

Сергій Іванович Чернов. Тому я би просив це питання винести трошки 

нижче. Як тільки він прибуде, ми надамо йому слово, а розглядати будемо 

питання інші по черговості. 

Якщо немає заперечень, немає змін і доповнень, я прошу підтримати і 

затвердити запропонований порядок денний в цілому. Хто за таке рішення, 

прошу голосувати. Дякую, колеги. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? 

Немає. Рішення прийняте. 

Перед початком засідання я би хотів поінформувати, що у нас на 

засіданні комітету уже присутні представники низки міжнародних 

організацій. І зокрема: представництва Європейського Союзу в Україні, 

представництва Ради Європи в Україні, представництва Офісу Ради Європи в 

Україні, представництва Програми Ради Європи "Децентралізація, 

територіальна консолідація…", представництва Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців в Україні, Моніторингової місії ООН з 

прав людини і Управління Верховного комісара ООН в Україні у справах 

біженців. Я вітаю всіх наших гостей на засіданні комітету. 

Якраз підійшов Сергій Іванович Чернов. І відтак ми переходимо до 

розгляду першого питання порядку денного про інформацію Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування, "Української асоціації районних 

та обласних рад" щодо стану виконання Закону України "Про асоціацію 

органів місцевого самоврядування". Сергій Іванович, скільки вам часу треба? 

 



ЧЕРНОВ С.І. Доброго дня. Якщо можна, я 5-7 хвилин максимум. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно немає жодних заперечень. Будь ласка, 

Сергій Іванович, вам слово. 

Єдине що, шановні колеги, я проінформую членів комітету. Мені треба 

піднятись в Комітет із законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності, там розглядається мій законопроект. Я думаю, що я хвилин через 

20 повернусь, а на цей час Олена Володимирівна Ледовських продовжить 

ведення засідання комітету. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Уклінно, я хочу уклінно попросити, Олена 

Володимирівна Ледовських, на цей час мене трошки підмінити. Дякую. 

 

Веде засідання перший заступник голови Комтіету          

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, приступаємо до розгляду питань порядку 

денного. Про інформацію Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування Українська асоціація  районних  та обласних рад  щодо стану 

виконання Закону України "Про асоціації органів місцевого 

самоврядування".  

Сергій Іванович Чернов, будь ласка. 

 

ЧЕРНОВ С.І. Дякую. Я вітаю всіх членів комітету, всіх гостей. Дякую 

за можливість сьогодні  звітувати перед профільним комітетом  Верховної 

Ради. Хотів би декілька  слів сказати про  роботу в Всеукраїнській асоціації 

районних і обласних рад на виконання Закону про асоціацію…. органах 

місцевого самоврядування. 



На сьогоднішній день Українська асоціація  районних  і обласних рад  

працює вже 25 років і сьогодні об'єднує  в своєму складі представників 

районних і обласних рад з 28 політичних партій. І сьогодні цей майданчик, на 

якому розглядається питання розвитку місцевого самоврядування 

регіональної політики, які об'єднують всі без виключення області,  406 

районних рад на сьогодні, і, крім того, ще входить до асоціації 20 

асоційованих члена, це асоціація Тернопільської обласної ради... 

Я хотів би  презентацію, вибачте.  Можна або дайте мені пульт. Я 

прошу вибачення. Дякую.  

На сьогоднішній день, крім обласних і районних рад, в асоціацію 

входить ще два асоційованих члена: Тернопільська обласна асоціація органів 

місцевого самоврядування, а також Асоціація органів місцевого 

самоврядування Харківської області. Сьогодні є багато заявок і створюється 

в областях аналогічні структури в Вінницькій області, Дніпропетровській. І 

на найближчому з'їзді ми будемо їх приймати з тим, щоб консолідувати 

зусилля в питаннях розгляду питань децентралізації влади, реформи 

місцевого самоврядування, реалізації питань реформ на місцях. 

Ми, в першу чергу, займаємося питаннями нормотворчої роботи, 

підготовкою звернень до різних інститутів влади. У нас тут, я хотів 

подякувати всім народним депутатам з профільного комітету. Всі 

законопроекти, які стосуються місцевого самоврядування, регіональної 

політики, з профільного комітету направляються до асоціації. І ми разом з 

колегами, з експертами, які в нас працюють, надаємо свої пропозиції. І така 

праця дає можливість якраз врахувати наші побажання в законотворчому 

процесі. Один з основних напрямків сьогодні – наша співпраця з 

міжнародними організаціями, особливо в питаннях обміну досвідом, 

вивчення кращих практик, підготовки фахівців і інформаційно-

роз'яснювальної роботи, яку ми проводимо по реформуванню. І хотів би 

зазначити, що за останній період часу в асоціації відпрацьовано понад 600 



проектів законів і інших нормативних актів, які якраз і стосувалися місцевого 

самоврядування і питань територіального управління на місцях. 

Ми на сьогоднішній день разом з Національною академією правових 

наук, з різними вищими навчальними закладами, які спеціалізуються на цих 

питаннях, готуємо пропозиції з тим, щоб спростити підходи. Бо сьогодні 

законодавство в органах місцевого самоврядування регулюється в 2 тисячах 

200 нормативно-правових актах. Це дуже багато і, безумовно, багато з них 

дублюють один одний, і сьогодні в цьому напрямку ми хочемо також  

висловити свою  позицію і, думаю, що буде підтримка.  

Якщо розділяти  питання, які в першу чергу сьогодні, з якими 

звертаються голови обласний районних рад до нас і ми  з ними звертаємося 

до Верховної Ради, до уряду, то  майже третина – це питання, безумовно, 

бюджету,  фінансів велика кількість йшлася по повноваженню органів 

місцевого самоврядування, реформи. Болючі питання, які сьогодні ще 

невирішені користування надрами, земельні відносини, розпорядження 

водними об'єктами місцевого значення і над цим ми також зараз з своїми 

експертами працюємо з тим, щоб вносити відповідні пропозиції і в урядові 

структури  і у Верховну Раду.  

Якщо  брати тільки минулий рік, то ми 70 нормативно-правових актів 

таких відпрацювали, провели низку разом з міжнародними організаціями і з 

народними депутатами, і з представниками уряду велику кількість тренінгів, 

виїзних семінарів, в усіх регіонах без виключення України. І асоціація 

сьогодні має своє представництво в конституційній комісії, в експертних 

групах при голові  Верховної Ради України,  Мінрегіоні. Представники 

асоціації входять  до колегії центральних органів влади,  і, безумовно,  ми 

приймаємо  постійну участь в  засіданні урядових комітетів. 

Ну, пріоритети, які ми для себе сьогодні визначили, це реформування 

місцевого самоврядування і, безумовно, місцевий регіональний розвиток, 

публічні фінанси, соціальні питання, земельні відносини 

природокористування і запобігання корупції – йе той блок питань, які ми 



вважаємо  сьогодні основним.  При секретаріаті сьогодні працює ресурсний 

центр, який накопичує кращі  практики, досвід, і ми його розповсюджуємо 

серед наших членів асоціації.  

Ми маємо своє  представництво і працюємо  дуже плідно з Конгресом 

місцевих і регіональних  влад Ради Європи,  з Конференцією регіональних і 

місцевих  влад Східного  партнерства СORLEAP, з  мережею Асоціації влад 

Південно-Східної Європи, з Радою європейських муніципалітетів CEMR, ми 

також є членами цієї організації і у нас багато заходів  спільних  проводиться. 

З міжнародних і донорських організацій – це в першу чергу  хотів би 

подякувати сьогодні за співпрацю проекту при ООН DESPRO,  Програмі 

Ради Європи "Децентралізація  територіальної консолідації в  Україні" і 

проекту  Євросоюзу "Угода мерів". І серед  провідних наукових установ, які 

разом з нами  працюють над  пропозиціями – це  в першу чергу Науково-

дослідний інститут державного будівництва і місцевого самоврядування  

Національної академії правових наук, Інститут розвитку територій, Центр 

політико-правових  реформ, Інститут громадянського суспільства.  І ми свої 

сьогодні пропозиції і  бачення консолідуємо з  нашими колегами з Асоціації  

міст  України, Асоціації малих міст, Асоціації сільських і селищних рад і є 

Національний конгрес, який періодично також збирається для   якраз  

координації такої роботи.  

Є необхідність,  сьогодні у нас можливість, створені  сучасні конферц-

зали, якими користуємося не тільки ми, а і представники виконавчої влади, 

наші колеги, працюють Інтернет-ресурси, ресурсний центр, експерти. І коли  

на сході  України сталася біда, ми паралельно  також створили  при асоціації 

штаб для переселенців, він також сьогодні  працює, надає гуманітарну  

допомогу, координує роботу особливо в Донецькій і Луганській областях 

там, де сьогодні  потрібна допомога і обласним радам, які сьогодні не можуть 

працювати  в повному обсязі. І  це сьогодні  є питанням проблематичним, і я 

хотів якраз звернутися по ньому, бо робоча група, я дякую, створена якраз 

комітетом профільним. І я знаю, що вона на цьому тижні буде засідати, і на 



цей перехідний період все-таки треба законодавчо врегулювати це питання, 

щоб дати можливість сьогодні і виконавчим апаратам, які там працюють в 

Донецькій і Луганській областях, в обласних радах і тій частині депутатів, які 

залишилися на контрольованій території, виконувати свої повноваження, 

відповідно до сьогоднішньої Конституції чинного законодавства.  

Ми на сьогоднішній день всі свої пропозиції, які в найближчий час 

будуть розглядатися у Верховній Раді, надсилали і надсилаємо, і я хотів би 

передати прохання моїх колег, якомога ініціювати розгляд питання про 

службу в органах місцевого самоврядування. Бо ми зробили крок реформ, ми 

сьогодні дали можливість людям повірити в реформи і це відповідає 

дійсності, але сьогодні треба підкріпити це відповідними заробітними 

платами, бо там повинні працювати фахівці і саме відповідальні люди, і цей 

закон конче необхідний.  

Хотілося б, щоб якомога скоріше був розглянутий законопроект, два 

законопроекти, які сьогодні знаходяться у Верховній Раді, про добровільне 

об'єднання територіальних громад, які стосуються приєднання громад до вже 

існуючих, а також про можливість об'єднання громад за межами районів. І це 

також спростило б ситуацію, і дало б поштовх до реалізації всіх цих процесів.  

Я перебрав трішечки часу, я бачу, мабуть, вийшов за регламент. Я хочу 

щиро від всіх своїх колег подякувати профільний комітет, всіх народних 

депутатів за плідну співпрацю. І хотілося б, щоб якраз цей приклад слугував 

для всіх комітетів Верховної Ради, виконавчої влади тим, що закон про 

асоціації органів місцевого самоврядування  існує і всі законодавчо 

нормативні документи повинні узгоджуватися, відповідно до цього 

законодавства з національними асоціаціями органів місцевого 

самоврядування. Ми хочемо і можемо в цьому приймати участь, ми бачимо в 

такій плідній співпраці зовсім іншу якість роботи і гадаю, що ми так і будемо 

продовжувати нашу співпрацю в подальшому. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій Іванович, дякую.  



Колеги, чи є питання сьогодні до президента асоціації? Так, Олена 

Петрівна. 

 

БОЙКО О.П. Сергій Іванович, дуже дякуємо за вашу плідну роботу, за 

нашу співпрацю, дійсно це допомагає нам в нашій роботі. Ви багато 

говорили про партнерство і скажіть, будь ласка,  зараз створена асоціація 

добровільно об'єднаних громад. Чи ви співпрацюєте з ними, які у вас плани? 

Якщо можна на цю тему, будь ласка. 

 

ЧЕРНОВ С.І.  Дякую за запитання. На сьогоднішній день відповідно до 

законодавства діючого в державі зареєстровано три національні асоціації, 

про які я сказав. Асоціація районних обласних рад, асоціація міст і сільських 

селищних рад. Є у нас асоціація малих міст, яка в структурі асоціацій міст і 

сьогодні утворилось таке об'єднання, яке визвано сьогодні вимогами часу, 

безумовно, асоціація об'єднаних територіальних громад.  

У нас є повне порозуміння і співпраця, я на прикладі Харківської 

області скажу вам, що в обласну асоціацію органів місцевого самоврядування 

сьогодні входять всі сільські, міські, районні і об'єднані територіальні 

громади. Я в цьому бачу необхідність, тому що координація роботи, 

планування територій, розвиток територій. Це те, що буде слугувати далі 

наступному кроку реформ, коли ми підіймемо до адміністративно-

територіальної реформи, коли ми будемо говорити про укрупнення районів, 

коли ми будемо говорити про інші речі.  Тому, безумовно, я підтримую і 

взаємодіємо ми з цим об'єднанням.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Олексій Олексійович.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги! Шановні присутні! Шановний 

Сергій Іванович, я просто хочу сказати, що не один рік знаю роботу 



асоціацій, вітаю її. І тому вважаю, що співпраця нашого комітету з 

асоціацією має лише поглиблюватися. Бажаю вам плідної роботи і надалі і 

вам особисто, Сергій Іванович, і асоціації, яку ви очолюєте. Дуже багатьох 

знаю людей, які працюють в секретаріаті. І вважаю, що дійсно асоціація є 

тим органом, інституцією, яка може, яка може дати… Що у нас з системою? 

Певно, о, бачите. Тією інституцією, яка може дати багато в питанні і 

реформування, і підтримки місцевого самоврядування. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович. 

Ще, колеги, питання. Немає заперечень. Сергій Іванович, дякуємо вам 

за доповідь.  

Колеги, є пропозиція. Інформацію Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування, Українська асоціація районних та обласних рад 

щодо стану виконання Закону України "Про асоціацію органів місцевого 

самоврядування" прийняти до відома. Немає заперечень? Немає. Сергій 

Іванович, вдячні вам. 

Переходимо до розгляду два питання порядку денного –  про звіт 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за п'яту сесію Верховної Ради України. Слово 

надається секретарю комітету Олексію Олексійовичу Гончаренку. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую.  

Шановні колеги, хочу сказати, що інформація про звіт нашого комітету 

роздана кожному з вас. І хочу відзначити, що наш комітет, згідно даних 

мережі ОПОРА, став найкращим комітетом Верховної Ради з питань 

прозорості. І взагалі по багатьох показниках наш комітет є або найкращим, 

або одним з найкращих. 

 

_______________. Ще раз повторіть… 

 



ГОНЧАРЕНКО О.О. Да, я із задоволенням готовий це повторювати ще 

раз і ще раз. Це є результат нашої спільної плідної роботи. Тому прошу вас, 

колеги, затвердити звіт комітету за п'яту сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо колеги ознайомилися із звітом, а в нас була 

така можливість, чи є запитання сьогодні до секретаря комітету? 

 

_______________. (Не чути)   

 

_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. Тоді, колеги, пропозицію щодо затвердження 

звіту Комітету з питань державного будівництва,  регіональної політики та 

місцевого самоврядування за п'яту сесію Верховної Ради   України восьмого 

скликання (вересень 2016-го – січень 2017 року). Колеги, прошу голосувати. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.   Хто –  проти?    Утримався?  

Немає? Колеги, дякую. 

Переходимо до наступного    питання порядку денного – про 

пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування до проекту порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2017 року). 

Слово   надається  секретарю  комітету Гончаренку Олексію Олексійовичу.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. 

Відповідно до статті 21 Регламенту  Верховної Ради     України, ми 

маємо направити  наші пропозиції, всі вони вам роздані, ви всі мали 

можливість  з ними ознайомитись, там відображені всі ті законопроекти, які 

вже є в нашому комітеті і взагалі той план роботи, який ми маємо 

виконувати. Прошу підтримати. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, чи є зауваження, чи інші пропозиції  щодо 

даного питання засідання нашого комітету. Немає? Всі пропозиції народних 

депутатів членів комітету були враховані нашим секретаріатом і викладені в 

цьому документі. Якщо немає заперечень, є пропозиція затвердити 

пропозиції  Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування до проекту порядку денного шостої 

сесії Верховної Ради  України восьмого скликання (лютий-липень 2017 року) 

з  подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. Секретаріату 

комітету направити… У нас немає, вибачте,  доповнень, знімаємо  це  

формулювання. 

Друге. Секретаріату комітету направити узагальнені пропозиції до 

Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради  України для 

підготовки зведеного документу. Контроль за виконанням цього рішення 

покласти на секретаря комітету  Гончаренка. Немає заперечень? Немає. 

Колеги, прошу за даний проект рішення  проголосувати.  Хто – за? Хто –  

проти?    Утримався?  Одноголосно. Дякую, колеги. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного –  про 

план роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період шостої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (лютий –  липень 2017 року). Слово надається, 

як і завжди, секретарю комітету Олексію Олексійовичу Гончаренко.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую.  

Відповідно до статей 13, 41 Закону України "Про комітети Верховної 

Ради", ми маємо затвердити план роботи нашої на цю сесії. Хочу звернути 

вашу увагу, що  у план роботи ввійшло 291 проект закону, то є багато над 

чим працювати. І всі ті пункти, які мають бути в плані, вони є, також воно 

було роздано заздалегідь, всі мали можливість ознайомитися, тому прошу 

колег підтримати такий план роботи. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є у колег зауваження чи питання до секретаря 

комітету? Немає. Чи є зауваження до плану роботи? Немає. Колеги, дякую. 

Тоді є пропозиція, розглянувши відповідне питання, затвердити план 

роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування на період шостої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання, лютий, липень 2017 року з тим, що вже враховані були 

всі зміни та доповнення до нього. Контроль за виконанням плану та 

дотриманням термінів покласти на секретаріат комітету Олексія Гончаренка.  

Немає зауважень до проекту рішення? Немає. Тоді хто за дане рішення, 

прошу проголосувати. Колеги, хто –  проти? Утримався? Дуже вдячна. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного, про 

календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, та його 

підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання, лютий, липень 2017 року. Слово надається секретарю комітету 

Гончаренку Олексію Олексійовичу. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. 

Шановні колеги, ми затверджуємо календарний план, він, як завжди, 

передбачає засідання комітету  по середах, сесійних тижнів, тому це для нас 

вже стандартний механізм роботи. Прошу підтримати календарний план в 

такому вигляді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи є зауваження до календарного плану? Чи є 

питання до секретаря комітету? Немає. Колеги, дякую.  

Тоді  є пропозиція затвердити календарний план проведення засідань 

Комітету з питань державного будівництва регіональної політики та 

місцевого самоврядування та його підкомітетів на період шостої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий –  липень 2017 року). 



Головам  підкомітетів відповідно до плану роботи комітету на період шостої 

сесії Верховної Ради восьмого скликання скласти графіки засідань 

підкомітетів на кожний наступний місяць погодивши їх з головою комітету.  

Третє. В календарному плані проведення засідань комітету 

передбачити, що засідання комітету проводиться кожної середи о 15 годині в 

дні пленарних засідань Верховної Ради України. Засідання підкомітетів 

комітету відбувається в дні пленарних засідань Верховної Ради України та у 

тижні роботи в комітетах. Контроль за виконанням плану проведення 

засідань Комітету з питань державного будівництва регіональної політики та 

місцевого самоврядування та його підкомітетів покласти на секретаря 

комітету Олексія Гончаренка. Чи є зауваження до проекту рішення комітету? 

Немає.  

Колеги, тоді прошу проголосувати за такий проект рішення. Хто –  за? 

Хто –  проти? Хто –  утримався? Колеги, рішення прийнято.  

Переходимо до розгляду третього… розділу. Законопроект, з 

опрацювання яких комітет визнано головним. Про проект Закону про 

внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання питання 

перейменування місцевих державних адміністрацій (номер 5541). Автор –  

народний депутат Герасимов та інші. У нас немає автора, так?  

 

_______________. Є співавтор.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є співавтор.  

Микола Трохимович Федорук. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Авторами даного законопроекту є народні депутати: 

Герасимов, Ледовських, Бойко.  

Цей законопроект внесений з метою правового забезпечення змін 

найменувань місцевих державних адміністрацій, зокрема в зв'язку з 

перейменуванням адміністративно-територіальних одиниць відповідно до 



вимог Закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного, 

нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки та постановою Верховної Ради, прийнятих на його виконання.  

І зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до законів 

України про Кабінет Міністрів України та про місцеві державні адмінітсрації, 

якими визначаються підстави перейменування місцевих державних 

адміністрацій та уповноважити Кабінет Міністрів на прийняття відповідного 

рішення.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України не заперечує проти прийняття зазначених змін у разі наявності 

практичної необхідності в запропонованому корегуванні законодавства та 

вважає, що за  результатами  розділ в першому читанні законопроект  може 

прийнятий за основу.  

Міністерство юстиції також не бачить підстав давати якісь зауважень  

або пропозицій щодо даного  законопроекту. Тому пропонується даний 

законопроект прийняти  рекомендувати Верховній Раді прийняти за  основу. 

А якщо не буде, то зауважень, і можливо, як визначить Верховна Рада, і в 

цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, чи є питання до  Миколи Трохимовича?  

Я вважаю,  що цей документ  визнаний тим, що сьогодні у нас це 

питання не урегульоване, і  деякі адміністрації не приймають рішення щодо 

того, щоб перейменувати населений пункт, вірніше, свою адміністрацію в 

зв'язку з перейменування населеного пункту. 

В зв'язку з цим є пропозиція все ж таки зауважити ці історії і прийняти 

цей проект. Чи є зауваження? Немає. Тоді які будуть пропозиції?  Ухвалити. 

Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України проект Закону України про внесення  змін до деяких 

законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих 

державних адміністрацій (№ 5541), внесений народним депутатом, за  



наслідками розгляду прийняти в першому читанні. Ой, вірніше, за основу. 

Немає  заперечень? Немає.  

Тоді хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто –  проти? 

Утримався? Колеги, дякую.  

(Загальна дискусія) 

 Так, Микола Трохимович. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Олена Володимирівна, є пропозиція взагалі, поскільки 

зауважень немає, на диво,  ні у Головного науково-експертного управління, 

ні в Мін'юсту, можливо, рекомендувати Верховній Раді зразу прийняти її  в 

цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми можемо проголосувати і цю пропозицію на 

комітеті і рекомендувати, але, якщо можливо в залі будуть якісь зауваження 

чи інші пропозиції, можемо погодитися. Тоді я прошу проголосувати за 

пропозицію Миколи Трохимовича прийняти його за основу та в цілому. 

Будуть зауваження? Ні? Хто –  проти? Утримався? Колеги, дякую.  

Ми маємо приступити до розгляду наступного питання порядку 

денного. Але я пропоную , все ж таки ми так домовились з головою комітету, 

що ми дочекаємося його, щоб у нас вже більш повний склад комітету був і на 

його засіданні.  Тому я оголошую на 5-10 хвилин перерву, щоб прибіг Сергій 

Володимирович.  

 

_______________. А секретаря послати за ним. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді ми загубимо Олексія Олексійовича.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Я вибачаюсь, наш секретар – це не бігун і кур'єр.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, я можу сама збігати, немає проблем.  



(Після перерви) 

 

Веде засідання голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, ми продовжуємо засідання нашого 

комітету і переходимо до  розгляду питання сьомого порядку денного про  

проект Закону  про тимчасово окуповану  територію України (реєстраційний 

номер 3593). Автори – група народних депутатів. 

Законопроект представляє заступник  Голови Верховної Ради України, 

один із авторів цього законопроекту Оксана Іванівна Сироїд.  

Оксана Іванівна, скільки часу вам треба? 

 

СИРОЇД О.І.    15. Я хочу зробити зразу з врахуванням тих  зауважень, 

які були… які надійшли до цього законопроекту під час його розгляду. Бо, як 

ви пам'ятаєте,  це не перший раз ми його розглядаємо тут  в комітеті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, дякую, Оксано Іванівно. Будь ласка,  у вас 15 

хвилин.  

 

СИРОЇД О.І.    Дякую вам дуже. 

Передовсім я хочу подякувати всім присутнім тут за ту велику 

цікавість, яка  є до цього законопроекту. Я також хочу  подякувати особливо 

всім тим, хто в  свій час присвятив тому, щоби ознайомитися з 

законопроектом, вивчити його, надіслати зауваження і пропозиції. Деякі з 

цих пропозицій, справді, є дуже  важливими, дуже слушними і потребують 

врахування. І дуже добре, що саме законопроект спровокував  дискусію про  

необхідність пошуку балансу між безпекою і правами людини. Але мені 

здається, що нам найважливіше  усвідомити необхідність, власне, прийняття 

цього законопроект.  

Я зараз спробую  так опанувати  вашу техніку. Як я можу….  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Техніка складна, Оксана Іванівна. Але значно 

складніше в приміщенні Верховної Ради з 7-го поверху спуститися на 4-й…  

 

СИРОЇД О.І. Це я знаю.  У нас дуже швидкісні ліфти, вони дозволяють 

зібратися з думками. 

Отже я думаю, що ми повинні  підходити до  необхідності прийняття  

цього законопроекту дуже спокійно, реалістично, і я би навіть сказала, 

прагматично, усвідомлюючи  всі виклики та і небезпеку, які ми маємо перед 

собою. Звичайно, що ми не можемо  говорити про цей законопроект  не 

усвідомлюючи тої загрози, яку ми маємо перед  собою і ми маємо російську 

агресію   і війну Росії, яку вона розпочала проти  України,  і  маємо розуміти 

для чого це робиться.   

Якщо ми кажемо про гібридну війну  в Криму тому що там саме те 

відбувалося, там відбувалася війна, вона була не конвенційною,  але вона 

була гібридною, яка призвела до окупації і  як наслідок, до анексії. То Росії 

це було потрібно для того, щоби отримати Крим як територію для 

розміщення своїх військових баз, для того, щоби отримати  геополітичні  і 

міліарні переваги  в регіоні.  Якщо ми кажемо про  агресію і знову ж таки не 

конвенційну, але гібридну війну на сході  України, то метою цієї війни, мета   

цієї війни абсолютно інша є: Росії територія ця непотрібна, Росії потрібно 

передовсім отримати важіль впливу на  Україну і важіль впливу, який би 

дозволяв далі маніпулювати  політичним середовищем, маніпулювати 

суспільством.  І, власне,      окупація частини території і встановлення там де-

факто свого контролю, а також в майбутньому збереження  своєї агентури на 

цій території для Росії може забезпечити цей процес. 

Далі, беззастережно, що для Росії потрібно? Потрібно Росії уникнути   

відповідальності за факт агресії і факт  окупації тієї  території. Росія через те, 

якщо ви порівняєте наприклад як це відбувалося  з Кримом і зі сходом, з 

Донеччиною і Луганщиною,  то в Криму Росія сказала, що це наша територія, 



Крим наш. Але Росія ніколи не сказала, Донбас – наш, тому що Росії 

потрібно уникнути відповідальності за фактично всі  ті злочини, які  були   

скоєні внаслідок агресії і окупації. А це злочини: і злочини проти людяності, 

і воєнні злочини, це розграбунок українських підприємств,  це знищення 

інфраструктури, це замінування  територій, це збитий "Боїнг", тобто, це все 

наслідки  російської агресії і окупації.  

Крім того, це є 10 тисяч життів українців, це є  десятки тисяч 

поранених, це є  до двох мільйонів фактично біженців, яких ми назвали 

внутрішньо переміщеними особами. І це є люди, які далі потерпають, живучи 

на лінії зіткнення, і ті, хто  залишилися під окупацією. Це все є наслідки 

війни, за які повинна відповідати Росія, але Росія мусить цього уникнути і 

шукає механізми, як це зробити.  

І третя мета, як на мене, і це також насправді є величезна небезпека, 

про яку потрібно розуміти і не тільки українцям, але й усім нашим 

міжнародним партнерам, нашим сусідам це залишити Україну у стані 

внутрішнього конфлікту для того, щоб ми, для того, щоб вже не Росія, а ми 

своїми руками далі нищили один другого. Це робиться дуже просто, якщо 

Росія уникає відповідальності, якщо ми забуваємо, що ця війна почалася 

через Росію, ми забуваємо причину цього конфлікту, і далі цей конфлікт 

перетворюється на внутрішній, і далі він переростає у, триваюче, фактично 

внутрішнє, громадянське протистояння. Це не є новина, а насправді це є все 

описано в міжнародній літературі, якщо комусь цікаво, можете ознайомитися 

з тим, як вирішувалися конфлікти у багатьох державах впродовж останніх 60, 

70 років. Це є все хрестоматійні випадки, хрестоматійні випадки.  

Що для цього, для того, щоб забезпечити, уникнути цієї 

відповідальності і залишити Україну у цьому внутрішньому конфлікті, Росії 

потрібно насправді тільки дві речі інструментально. Тобто зробити так, щоб 

Росія, вірніше, зробити так, щоб міжнародна спільнота утримувалася і не 

визнавала цього конфлікту, цієї війни як міжнародного конфлікту і зробити 



так, щоб Україна цього не визнавала, більше нічого не треба робити, просто 

тримати нас, утримувати нас від прийняття рішень.  

І, якщо ми говоримо сьогодні про передусім про факти, тобто які 

наслідки для нас залишила війна і чи можемо далі ми на них не реагувати? Я 

хочу, щоб, я розумію, що далі буде використання різної термінології, вона 

буде там в різний спосіб використовуватися.  

Але реальність є дуже простою. Якщо подивитися на міжнародні 

документи, фактично ми маємо Гаазьку конвенцію, ми маємо чотири 

Женевських конвенції і три протоколи до неї. І вони оперують дуже 

зрозумілими поняттями, агресія, окупація. І вони пояснюють це в дуже 

простий спосіб і вони кажуть, про те, що окупація  існує незалежно від того 

визнає окупант від того, що він окупував, чи він не визнає.  

Якщо подивитися це в такому дуже простому вимірі, то я хочу, щоб ви 

просто звернули увагу на оцей перший слайд. Фактично внаслідок агресії 

розпочинається війна, вона може бути знову ж таки або конвенційна, або не 

конвенційна, гібридна. В результаті війни можуть війська або відступити, 

окупаційні, тоді відбувається перемога, тобто держава відновлює свій 

суверенітет і тут все зрозуміло. 

У випадку, якщо держава, яка фактично здійснювала суверенітет на 

певній території вимушена відступити, то тоді починається окупація. І тоді 

починається оцей фактичний контроль, і коли кажуть, ефективний контроль – 

це … ефектів контроль не є синонімом ефективного контролю, йдеться про 

фактичний, йдеться про дієвий контроль. Який окупаційна адміністрація 

здійснює на тій чи іншій адміністрації. 

А далі може настати анексія, а може не настати. Тому з точки зору Росії 

це є дві різні території. Бо Росія як я вже зазначала зацікавлена була 

отримати Крим як частину своєї території, тому стосовно Криму відбулася 

окупація і не законна анексія. А стосовно територій Луганщини і  Донеччини, 

Росія не зацікавлена в анексії, тому фактично ми там маємо сьогодні лише 

окупацію. 



Наслідками цієї війни, фактом, яким ми сьогодні оперуємо, от ми 

маємо в Криму приблизно 25 тисяч російських військових і 7-8 тисяч 

російських військових на сході. Ми маємо також колаборантів, ті, які 

фактично співпрацюють з російськими окупаційними військами. 

Крім того, на окупованих територіях Луганщини і Донеччини ми маємо 

відповідне таке озброєння і воно так само присутнє в Криму. Тобто у 

відмінності фактично між цими територіями немає, можуть різні види 

озброєння, але це пов'язано насправді з географічним ландшафтом і з тим, що  

на сходи фактично Росія бере участь у бойових діях, в той час як в Криму 

вона лише облаштовує свої мілітарні бази. 

Як я вже зазначила, тобто ми  маємо понад 10 тисяч сьогодні загиблих, 

ми маємо понад 30 тисяч поранених, і це також треба брати до уваги, що це 

також їхні  родини, тобто це люди, яких торкнулася  війна безпосередньо. І 

власне, ці всі  наслідки, вони вимагають від нас  на це реагувати. Сьогодні ми 

маємо вразливу дуже міжнародну безпекову структуру. На жаль, Рада 

безпеки ООН через членство там Росії, через право  вето Росії, так і не змогла 

належним чином відреагувати навіть на  незаконну анексію Криму. Тому що, 

якщо ви пам'ятаєте, резолюція ООН насправді каже про… не згадує Росію в 

цій резолюції, а просто каже про те, що  відбулася незаконна анексія і  

потрібно поважати суверенітет України. І, більше того, ця резолюція 

фактично  вже була прийнята, тобто Росія дала дозвіл на її прийняття тільки 

вже після того, як сама Росія визнала факт приєднання Криму до Російської 

Федерації.  

Тобто фактично Росія в точніший спосіб керує міжнародними 

організаціями, на жаль. І така сама прикра ситуація є з іншими організаціями, 

в тому числі і в ОБСЄ. Це фактично повинно бути для всіх нас приводом для 

того,  щоб шукати вирішення тих от загроз міжнародної колективної безпеки. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Оксана Іванівна, єдине що, не керує, а впливає, 

напевно. 



 

СИРОЇД О.І.  Ну впливає, але рішення…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб потім вас будуть цитувати і щоб  коректно було 

–  впливати.  

 

СИРОЇД О.І.  Ефективний контроль здійснює над інституціями.  

Далі. Ми маємо розуміти, що якби працювали конвенції, бо в 

конвенціях все це є, якби працювали всі ті інститути, які покликані захищати 

конвенції, то цей закон був би не потрібен. Тому що це  очевидні речі, те, що 

відбулася агресія, за нею відбулася окупація. Воно є очевидним і, здавалося, 

всі би мали до цього  пристати. Але, на жаль, оскільки знову ж таки з огляду 

на великий вплив Росії. Це є факт, вибачте, но просто це є факт. То Україна 

мусить реагувати на це сама, можливо, частково заміщаючи ті інститути, які 

сьогодні не працюють. І ми повинні шукати баланс між безпековими 

інтересами держави, тобто як нам захистити оцю територію, яку ми 

контролюємо, і тих людей, які сьогодні на ній проживають, в тому числі які є 

біженці, тобто внутрішньо переміщені особи. І як при цьому зберегти оці 

гуманітарні принципи, і де є межа цієї пропорційності. 

Ми мали зустрічі, не одну зустріч з різними представниками 

громадських організацій, міжнародних організацій. І я намагалася пояснити, 

що ми шукаємо цей механізм балансу, цей механізм пропорційності між 

безпекою і правами людини. І ми мусимо це знайти. Наша та концепція, яка 

тут запропонована, це концепція, якраз базована на отих, на пошуку цієї 

пропорції між безпекою і правами людини. І також побудована на кінцевому, 

на кінцевій ідеї відновлення і територіальної цілісності, але не тільки навіть 

цілісності територій, скільки цілісності нації, так, повернення людей, їхніх 

розумів, їхніх сердець до України. 

Умовно кажучи, проект закону можна розділити на отакі от складові, 

так, тобто на основні складові, які тут пропонуються. Перша частина, 



фактично вона стосується визнання факту окупації, тобто фактично 

прийняття реальності, так, і врегулювання наслідків, які пов'язані з цією 

реальністю. Друга частина, це фактично запропонований той крок, коли 

українські війська зможуть зайти, умовно кажучи, на цю територію. 

Вочевидь сьогодні немає армії у світі, яка готова воювати з Росією. І 

ніхто не зацікавлений в цьому, і Україна не зацікавлена в цьому. Але ми не 

знаємо, як може змінитися ситуація, і коли вона стане сприятливою, Україна 

повинна бути готова до того, як відновити свій суверенітет на цій території. І 

от з того моменту готовності і запропонований цей елемент. Елемент полягає 

у введенні воєнного стану… воєнного стану введення для того, щоб можна 

було ефективно роззброїти і ці парламентарні групи, які там створені, 

фактично російську агентуру. Бо ми розуміємо, що неможливо проводити 

роззброєння… цивільна влада не може забезпечити роззброєння.  

Далі наступний елемент – це фактичне відновлення діяльності органів 

державної влади, тут все мені здається дуже чітко і зрозуміло, тобто має 

прийти туди український суд, українські прокурори, українська поліція, має 

прийти банківська система. Тобто має віднови діяльність фактично вся 

державна структура. Паралельно з тим повинна функціонувати… тобто 

повинен бути запущений механізм, який забезпечить порозуміння. 

Порозуміння для того, щоб як я вже казала, щоб ми повернули цілісність 

нації. 

Таке порозуміння в умовах України, хоча є різні, я знаю, є щонайменше 

чотири моделі порозуміння, але стосовно України я думаю, що при найбільш 

прийнятним є порозуміння через покарання і прощення. З огляду на те 

скільки було скоєно злочинів, з огляду на те, що власне була колабрація з 

Росією з агресором, то без покарання… якщо б не було фактора Росії, то це 

би можна по іншому розглядати. Але саме у зв'язку, що була Росія присутня, 

з тим, що була оця умисна колабрація, то має відбутися покарання. І 

покарання беззастережно має відбутися індивідуально, тобто за скоєні 

злочини, але також треба розуміти, що за активна колаборація і умисна, 



наприклад, агітація чи  підтримка органів окупаційних адміністрації вона не 

може дозволити цим людям далі обіймати посади в органах державної влади. 

Тому запропонована процедура, … процедура люстрація, що ті люди, які 

обіймали посади в органах окупаційної адміністрації вони не можуть більше 

цього робити.  

А далі має відбутися, тобто це вже безпосереднє порозуміння, 

прощення і тільки після того можуть відбутися вибори, оскільки вони за 

таких обставин забезпечать обрання тих, хто насправді представляє  оцих 

людей після  процесу  порозуміння. 

Далі я хочу зупинитися на тих зауваженнях вже, які були надіслані. Як 

я вже сказала, їх було досить  багато, це і з підрозділів Верховної Ради, як 

Головне науково-експертне управління, і з громадських організацій, і з 

міжнародних організацій. І як я вже сказала, деякі з них, справді, є 

слушними, і вони повинні будуть  враховані, і  ми дуже дякуємо за те, що 

допомогли нам  знайти  добрі формули. Однак я хочу зупинитися на тих… ну 

таких  речах, які, як на мене, потрібно розуміти і розрізняти.  

Зокрема було зауваження про те, що не можна визначати окупованою 

територією,  оскільки там є  наш суверенітет. Але сам факт тимчасової 

окупації – це і є порушенням суверенітету, це дві різні концепції. Тобто, з 

одного боку,  держава має територію, тобто територіальна цілісність. З 

іншого боку, вона має  суверенітет. І воно не… воно пов'язане,  але якраз 

факт втрати території з тих чи інших причин означає, що держава  не може 

там здійснювати свого суверенітету. 

Так, зараз. Далі. 

Знову ж таки я вже про це згадувала, і нам звертають на це увагу, що 

Крим і  Донеччина і Луганщина це мають… окуповані частини Донеччини і 

Луганщини це для нас різна історія. Ще раз наголошую, це для Росії інша 

історія, тому що Росії Крим потрібен, а окупована Донеччина і Луганщина їм 

потрібна тільки  важіль впливу. Тому для Росії… Росія стосовно  Криму 

здійснила окупацію і незаконну анексію, на Донеччині і Луганщині – лише 



окупацію. Але для України з позиції українців ці території є однаково 

окуповані, бо ми однаково там не здійснюємо своїх… свого суверенітету, 

своєї влади. 

Далі. Коли ми кажемо, що визнання окупації призведе до того, що ми 

не зможемо гарантувати права мешканцям на цих територіях. Я перепрошую, 

шановні колеги, але у зв'язку з окупацією, ми не здійснюємо там своїх 

повноважень і ми не можемо гарантувати людям на окупованих територіях 

ніщо. Тому що туди не може поїхати народний депутат, туди не може поїхати 

міністр, хіба може деякі, і туди не може добратися представник органу 

державної влади жодного, інакше він буде там, в кращому випадку, 

страчений, якщо повезе, тому немає там української влади. І Україна, до речі, 

заявила, прийнявши рішення, прийнявши постанову Верховної Ради, про 

відступ від зобов'язань за конвенцію про те, що у зв'язку з тим, що ми не 

можемо здійснювати, бо у нас там окупація, ми визнаємо, що ми відступаємо 

від певних зобов'язань. 

Те ж саме стосується, от ми бачимо пропозиції від інших організацій, 

також те, що стосується захисту життя, здоров'я і інших прав людей на 

тимчасово окупованих територіях. І ми також повинні розуміти, що якщо б 

діяли Женевські конвенції, то обов'язок дбати і захищати права цих людей 

покладається на окупанта, це є логічно. Тому що, якщо є влада, яка забрала ці 

території, значить вона несе відповідальність за тих людей, які є під її 

контролем. Вона збирає там податки, значить з цих податків вона повинна 

забезпечити цих людей. Те ж саме стосується фактично пенсій. 

Далі.  Про це ми вже говорили, про те, що держава, оскільки Росія 

визнає свою окупацію, фактично не окупацію, а те, що вона забрала Крим, то 

значить там на Росію поширюються ці міжнародні зобов'язання, а от на 

Донеччину і Луганщину ні. Ще раз повторюємо, що насправді зобов'язання 

стосовно про захист населення під час окупації, воно застосовується до всіх 

випадків, чи то є оголошена війна, чи то є неоголошена війна. Якщо 



фактично  хтось  контролює територію, він повинен нести зобов’язання за 

людей, які    на цій території  проживають.  

Тут було застереження про те, що фактично відмова від 

відповідальності  за завдані майну   громадян  України збитки і 

переправлення громадян за відшкодування до Європейського суду з прав 

людини, тобто, фактично вже зараз  покладається презумпція 

відповідальності на  Україну. Насправді, що ми маємо? Ми маємо величезні 

збитки завдані і людям, і інфраструктурі, і насправді навіть міжнародній 

спільноті, беручи до уваги  "Боїнг" збитий. І якщо  ми не визнаємо цієї  

окупації, то  за це все доведеться платити  Україні, хоча  всі ці збитки  

завдані внаслідок окупації, завдані внаслідок російської агресії.  

Статус кордону. Справа в тому, що там є деякі, оце, власне,  той 

випадок, коли потребує врахування, було зазначено, що  є й інший перелік 

речей, які потрібно дозволити для перевезення у випадку  закриття оцієї лінії 

розмежування, лінії зіткнення.  І дякуємо за ці пропозиції.  

Необхідність воєнного стану, ми вже обґрунтовували. Річ  в тім, що без 

введення воєнного стану неможливо буде забезпечити роззброєння.   

Далі. Стосовно того, чи що введення воєнного стану є  правом, 

насправді це є імператив, це є обов'язок, на жаль, цей обов’язок не був 

дотриманий Президентом  України. 

Далі. Обмеження свободи  пересування в умовах воєнного стану – це 

справді так. Але не обмеживши свободу пересування, неможливо 

гарантувати виявлення і роззброєння  і як парамілітарних угрупувань, так і 

фактично російської агентури. І ми бачимо сьогодні, маючи відкритий     

кордон фактично відкриту лінію зіткнення  з окупованими територіями. Я 

думаю, що ви свідомі того, який є  обсяг  зброї, який незаконно 

переміщується  через цю лінію зіткнення, нетреба мати жодних ілюзій – оце 

вам доказ того, чому це потрібно закривати. 

Далі. Стосовно заборони діяльності в умовах воєнного стану засобів 

масової інформації. Це також природно, насправді з огляду на ту травму, яку 



завдала російська пропаганда тим людям, які на окупованій території, ми 

повинні гарантувати, що вони хоча б якийсь час мають відпочити головою 

від наслідків цієї пропаганди.  

І останнє, як я вже зазначала, це ті інструменти порозуміння, які ми 

запропонували, вони обумовлені саме природою цієї агресії і окупації.  

І останнє, це частина виборів. Ми можемо розіслати всю цю 

презентацію всім, хто буде зацікавлений. І знову ж таки головне, що ми 

повинні розуміти, тут я звертаюсь, передусім, до моїх колег депутатів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки ще, Оксана Іванівна? 

 

СИРОЇД О.І. Одну хвилину.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще 5 хвилин додайте Оксані Іванівні. Це важливе 

питання, Оксана Іванівна, будь ласка, 5 хвилин. 

 

СИРОЇД О.І. Я тільки хочу звернутися до свої колег, які поспішають в 

тому числі, що якщо ми цього не зробимо, то, по-перше, це не тільки ми, це 

будуть наші діти і внуки платити за оце все, це є факт, розумієте, що цього не 

вдасться уникнути. Тому що, якщо відновиться в якийсь спосіб суверенітет 

України без визнання того, що Росія була тут, це означає, що все, що було 

скоєно на цих територіях, вбивство, ґвалтування, збитий "Боїнг", руйнування 

інфраструктури, зруйновані підприємства це все буде на наших плечах. І 

позови, власне, повірте мені, Росія не пошкодує грошей для того, щоб 

звернутися від імені кожного постраждалого колаборанта про те, які збитки 

йому завдали під час війни. Але оскільки це буде визнано внутрішнім 

конфліктом, то шансів уникнути цієї відповідальності не буде.  

Тому, шановні колеги, це є, на жаль, та реальність, з якою ми мусимо 

зустрітися, хочемо ми цього чи не хочемо. Але якщо ми цього не зробимо 

самі, то за нас цього робити не буде ніхто, немає сьогодні, на жаль, 



інструментів, які як би воно зробилося самим. Ми можемо почати цей 

процес, тоді звертатися до наших  міжнародних партнерів,  обґрунтовувати, 

показувати, пояснювати, помагати, підтримувати  і шукати  способи для того,  

щоб притягнути до відповідальності  справжнього винуватця цієї  трагедії.  

Тому що  для того, щоби  Росію звинуватити,  на жаль, виступів  з трибуни є   

недостатньо, потрібні юридичні рішення. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Оксана Іванівна. 

Шановні колеги  члени комітету, у кого є запитання  до Оксани 

Іванівни Сироїд. З вашого дозволу, я задам коротке питання. 

Оксано Іванівно, скажіть,  будь ласка, от ми, дійсно, отримали дуже 

багато  зауважень до цього законопроекту і від численних     представників 

наших міжнародних друзів, і в  Україні,  починаючи зі Служби безпеки  

України і закінчуючи компанією "Vodafone-Україна", ми  отримали 

величезну  кількість зауважень до цього закону, оскільки він, дійсно,  є 

абсолютно важливим і необхідним. При цьому, ви в своєму виступі 

зазначили, що є зауваження слушні, які обов'язково необхідно  врахувати. Як 

ви бачите оці всі процедури врахування, що ви бачите, можливо врахувати, 

що неможливо врахувати,  на якому етапі, чи зможемо ми після, під час 

підготовки  законопроекту до першого читання щось врахувати, чи не 

можемо. Дякую. 

 

СИРОЇД О.І. Дякую. 

Справді надійшло дуже багато зауважень, частина з них стосується  

прав людини і знову ж таки, я ще раз наголошую, що я дуже дякую тим 

організаціям,  які намагалися знайти  разом з нами оцей баланс, 

пропорційний баланс між безпекою і правами людини. Перелік цих 

поправок, які на наш погляд повинні бути враховані, вони в мене є всі 

зафіксовані і ми готові їх показати, я просто на них детально не зупинялася, а 



вони можуть бути  без жодних проблем враховані під час підготовки проекту 

закону до другого читання.   

Тому моя пропозиція насправді була:  не боятися, розглядати, 

приймати цей закон у першому читанні, вносити його до залу, приймати у 

першому читанні і під час підготовки до другого читання враховувати ті 

пропозиції і шукати оптимальні формули, які  би гарантували  права людини 

і гарантували безпеку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Оксана Іванівна. 

Шановні колеги члени комітету, у кого ще  є запитання до Оксани 

Іванівни Сироїд. Запитань немає. 

У нас є багато присутніх  представників у тому числі міжнародних 

організацій. Можливо, у когось із вас є запитання до Оксани Іванівни 

Сироїд?  Запитань немає, наскільки я бачу. Дякую.  

Скажіть, будь ласка,  колеги, хто хоче висловитися з цього приводу. 

(Шум у залі)  Члени комітету. Для початку.  

Да, будь ласка,  Альона Іванівна Шкрум.  

 

ШКРУМ А.І. Доброго дня, колеги. Насправді, надзвичайно важливе 

питання. Який у нас регламент, скажіть, будь ласка, Сергій Володимирович. 

5 хвилин?    

Я спробую коротко.  

Колеги, я думаю, що це питання не має і не може бути політичним, 

тобто тут не треба нам взагалі  говорити про якісь наші політичні 

розбіжності, про Мінськ, про позицію Президента чи позицію там фракції 

"Самопоміч", чи позицію фракції "Батьківщина". Нам треба з вами сказати, 

що  ми можемо як комітет, який відповідальний за це важливе питання, а це  

ну зараз  велика дуже відповідальність в нашій державі. Що ми можемо 

запропонувати як це конструктивно врегулювати? 



Я вам скажу відверто, я 5 років свого життя  витратила на те, що 

вивчала міжнародне гуманітарне право у найкращих спеціалістів з 

міжнародного гуманітарного права в Україні. Ну наприклад, моїм 

викладачем 4 роки був пан Гнатовський, який зараз є  головою 

Європейського комітету проти тортур в Європейському Союзі, це велика 

честь, і він надзвичайно  крутий спеціаліст.   

Після цього я ще була на великому курсі міжнародного  гуманітарного 

права та взагалі міжнародного…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Альона Іванівна, вашу компетенцію ніхто  не ставить 

під сумнів! 

 

ШКРУМ А.І. Але це дуже важливо. Я  зараз завершу. Я завершу.  

В Гаазі, де якраз знаходиться  Міжнародний суд  і фактично ну 

приймала велику участь  в тому, як взагалі  імплементується  міжнародне 

гуманітарне право. І я прийшла до висновку от за останні два роки, що, на 

жаль, міжнародне гуманітарне право було не готове  до викликів гібридної 

війни, яку застосовує Російська Федерація. 

Якщо ми будемо зараз говорити в ідеальному середовищі, в ідеальній 

державі, що нам можна було робити, і що мають робити наші іноземні 

партнери, міжнародні організації і міжнародні суди,  на жаль, Росія, 

застосовуючи гібридні  процедури війни, не визнаючи себе агресором, не 

визнаючи себе стороною війни, завантажуючи гуманітарні конвої зброєю – 

все це це те, до чого  не було готове міжнародне гуманітарне право і 

міжнародне середовище. Нам зараз, на жаль,  доводиться продумувати  

велосипед і нам доводиться йти своїм шляхом,  тому що ну це вперше ми  

стикнулися з такою історією. Ніколи ну з того, що я знаю, за історію світу не 

було гуманітарних конвоїв з однієї держави, яка не визнає себе агресором, а 

при цьому вони привозили зброю. І ніколи міжнародне середовище не було в 

такій ситуації, коли вони вимушені шукати нові механізми, тому що Росія 



навіть не є стороною конфлікту, і в усіх документах вона фігурує гарантом 

виконання чогось сепаратистами, яких вона ж і фінансує. Ми з вами тут всі 

знаємо ситуацію, тому що ми були в зоні АТО, тому що ми там маємо 

родичів, друзів, тому що ми тут живемо. Але міжнародне товариство не знає 

всіх деталей і не може їх знати. І замість того, щоб допомогти юридичними 

фактами, доказами це зробити, ми називаємо війну антитерористичною 

операцією і тим самим даємо в руки агресора аргументи, чому це не є 

війною, і чому Росія не є стороною конфлікту, і чому Росія не здійснює 

ефективний контроль. 

Тому я підписалася під цим законопроектом, хоча в мене суттєві 

зауваження, і Оксана Сироїд їх знає. Я підписалася, тому що я вважаю, що 

треба як факт приймати такі речі. Ви маєте зрозуміти, що, наприклад, взагалі 

перше визнання Росії державою-агресором в Україні на нашому 

українському законодавчому рівні, це було приблизно 27 січня 2015 року 

якраз Постановою Верховної Ради. Але окупація почалася раніше, і війна 

почалася раніше. Війна почалася в 2014 році. У нас є момент часу, відрізок 

часу, коли взагалі не зрозуміло, як здійснювали наші військові формування 

операції, тому що антитерористичні операції – це не військові там мусять 

приймати участь. Не зрозуміло, хто був відповідальний, не зрозуміло, як це 

відзначалося. І міжнародні суди будуть це використовувати, в тому числі, 

проти нас, і вимушені будуть слухати дуже поважних адвокатів Російської 

Федерації. Тому нам треба чітко встановити дату окупації, і це якраз робить 

цей законопроект. 

Далі. Нам треба чітко встановити Росію в якості сторони збройної 

агресії. Ви знаєте, я також дякую Мустафі Найєму, який тут присутній, який 

почав цю тему і почав великі робочі групи з громадськими організаціями з 

цього питання в тому числі. І на одній з робочих груп Міністерство 

закордонних справ, їх представники сказали, що у нас наразі проблеми з 

доказами того, що Росія здійснює ефективний контроль над сепаратистами в 

зоні окупації, да. Тобто в нас проблеми з цими доказами. 



Що це означає? Це означає, що у нас в міжнародних судах Росія буде 

говорити, що вона не здійснює ефективний контроль, буде казати, що доказів 

немає. Очевидно ми маємо доказувати, що вона це здійснює. Взагалі в 

Україні це називається антитерористичною операцією, у них немає якогось 

конкретного доказування, що вони ведуть змову з нами, перемовини з нами і 

що  вони взагалі з нами воюють. І це буде надзвичайно проблематично, тому 

в  цьому законопроекті це встановлюється. І в тому числі тут в законопроекті 

підкреслюються вже ті докази, які є, наприклад, в міжнародних площинах, і 

нам треба їх  просто підкреслити. 

Надзвичайно важливі історії щодо того, як взагалі поширюється на 

військовослужбовців статус військовополонених.  Вибачте, дійсно, дуже 

важливе питання, тут можна багато говорити. Але нам треба визначати в 

тому числі, що наші хлопці, які потрапляють в полон, вони  не є заручниками 

терористів. Вони є військовополоненими. Ми це з вами розуміємо, вони це 

розуміють, але в міжнародній площині у нас  інша ситуація де-юре і де-

факто, і це дуже проблематично.   

Також фінансове відшкодування збитків України. Надзвичайно 

важливе питання. Я думаю, що ми  вже всі знаємо що 27 січня 2017 року 

Печерський районний суд своїм рішенням задовільнив  позов до держави 

України відшкодувати шкоду, задіюну внаслідок терористичного акту за 

пошкодження майна на  6,7 мільйонів гривень. Україна має цю всю шкоду 

вимагати від Російської Федерації. Але  у нас немає Закону про окуповані 

території, де це визначено. І за міжнародним звачаєвим гуманітарним правом 

можливо ми це зможемо  робити, але це буде дуже важко  в міжнародних  

судах і дуже довго. Тобто цей закон нам допоможе насправді як парламенту 

поставити позицію, він теж може бути  доказом потім дуже серйозним для 

будь-якого міжнародного судочинства, і він  зможе забезпечити ті права і 

наших військовослужбовців, і наших громадян, і переміщених осіб, 

переселенців, які зможуть потім вимагати від Російської Федерації 



відшкодування збитків, які вона задіяла. І дуже багато речей стануть на свої 

місця.  

Тому  я би пропонували дві речі.  Я не буду далі говорити по закону, 

чому він важливий. Я б пропонувала дві речі. Якщо ми можемо  прийняти 

його за основу, запропонувати Верховній Раді прийняти його за основу з 

конкретними можливо  правками комітету. Наприклад, мої пропозиції я  їх 

надала Сергію Володимировичу, можу озвучити. Прибрати, наприклад, 

статтю 7, можливо, прибрати частину третю статті 15 і прибрати взагалі, 

якщо це викликає величезну кількість зауважень, так звану національну 

комісію  з порозуміння. Тому що я так розумію, що це викликає великі 

заперечення. Тоді  можливо ми це допрацюємо до другого читання.  

Якщо ми  нездатні пропонувати прийняти за основу з правками чи без 

правок, давайте  створювати робочу групу і це доопрацьовувати. Але ми 

втратили так багато часу, що я не думаю, що нам можна дозволити собі як 

парламенту втрачати ще час. Ми бачмо, що відбувається в Авдіївці, ми 

бачимо… ми бачимо вчорашню заяву, наприклад, пана посла Німеччини 

вельмиповажного. Ми бачимо, що ми, на жаль, рухаємося  зараз до тієї 

ситуації,  коли гібридна війна вона заганяє нас самих  в кут, і нам треба з цієї  

гібридної війни відкривати вікна і двері і  виходити на світ зрозумілий, да, 

виходити з цієї трясини гібридної війни на нормальне… на нормальну почву,  

на якій можна ступати і  де зрозуміло взагалі, що відбувається для 

міжнародного права.  От приблизно так. Дякую, колеги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Альона Іванівна.  

Олексій Олексійович Гончаренко. Хто ще з членів комітету?  Любомир 

Зубач, Олена Петрівна Бойко. Хто ще, колеги? Так просто щоб ми зараз…  

Дякую. Будь ласка,   Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги! Шановні колеги, по-перше, я 

хотів би звернути вашу увагу на необхідність дотримуватися регламенту. У 



нас тут  100 людей. Якщо кожна людина виступить по 10 хвилин, це 16 годин 

безперервного обговорення. Якщо навіть по 5 згідно Регламенту, до це 

більше 8 годин неперервного обговорення. Тому давайте поважати один 

одного, бо питання регламенту то питання поваги один до одного. І до речі, 

пані Сироїд, коли веде засідання Верховної Ради, дуже жорстко до 

регламенту ставиться і правильно робить. Тому пропоную також робити це і 

нашому комітету. 

Друге. (Шум у залі)  

 

_______________.  Це комплімент чи зауваження?  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Це комплімент і зауваження одночасно. Дякую.  

Далі стосовно самого законопроекту. Він, безумовно, є надзвичайно 

важливим, він піднімає  надзвичайно важливу тему, але я не хочу заходити в 

якісь глибини, тим більше політичні, повністю погоджуюсь з пані Шкрум, 

що це питання має розглядатися виключно професійно, виключно юридично. 

Так ось якщо ми кажемо про це, то у нас є на 13 сторінках зауваження 

Головного науково-експертного управління  Верховної Ради з пропозицією 

повернути суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання. У нас є 

спільне Звернення  представництва Управління комісара у справах біженців 

ООН в України, його виконавчих партнерів, благодійного фонду "Право на 

захист", громадської організації "Крим SОS", яку ми всі добре знаємо і дуже 

поважаємо, а також благодійний фонд "Восток SОS", те ж саме, і Данська 

рада з питань біженців, які кажуть, що зміст цього законопроекту буде лише 

сприяти, я просто процитую: "…подальші ізоляцію окупованих територій, 

повністю…", ну, і так далі, і так далі. Тобто негативний. Є така ж негативна 

реакція з боку Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. 

Тому я пропоную, враховуючи все те, що я перелічив, і так як це є 

надзвичайно важливе питання, то виносити в сесійну залу сирий 

законопроект неправильно. Моя особиста думка. Тому моя пропозиція 



комітету: прийняти рішення щодо повернення законопроекту автору на 

доопрацювання. І коли він буде доопрацьований, і коли будуть зняті ті 

зауваження юридичні, які є, тоді повернутись до його розгляду, коли він 

буде, знову надійде на розгляд комітету. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович, що вклалися в 

регламент. 

Любомир Львович, будь ласка. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Не 

зважаючи на значну глибину цього питання, цієї проблеми, насправді 

відповіді, які ми сьогодні можемо дати, дуже… ми можемо дати сьогодні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, Любомир Львович. Тут або тепло, або 

техніка. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Або інший варіант. 

Перший шлях, ми можемо далі плести за течією і думати, що цю 

проблему вирішить чи європейська спільнота, чи Сполучені Штати Америки, 

в яких помінялося керівництво, чи так звана Мінська група, яка проводить 

переговори. І чекати, і отримати ту реальність, яка буде не залежати від нас. 

Другий шлях – це формувати цю реальність самим і реалізовувати цей 

мандат, який ми отримали як Верховна Рада від українського народу. Я 

особисто вважаю, що цей закон, він потребує невідкладного прийняття. 

Більшість присутніх, наскільки я почув, підтримують. Звичайно є певні 

зауваження. Але ці зауваження всі можуть буди враховані до другого 

читання.  Тому я пропоную в цій складній  ситуації, в час, коли загострені 

військові дії, розвивається російська агресія на територію України, ми  

зобов'язані взяти на себе відповідальність і прийняти  цей законопроект. А 

всі зауваження ми обов'язково обговоримо і ті, що відповідатимуть інтересам 



українського народу, врахуємо при  доопрацюванні цього законопроекту до 

другого читання. Тому я пропоную сьогодні брати відповідальність, 

голосувати і виносити це рішення у сесійний зал.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Любомир Льовович.  

Олена Петрівна Бойко, будь ласка.  

 

БОЙКО О.П. Шановні  колеги, ми як народні депутати України маємо  

зробити все можливе, щоб посилювати безпековий сектор нашої країни, аби  

не дати Російській Федерації можливості диктувати свої умови за допомогою 

сили.  

На сьогодні є актуальним вироблення чіткого, зрозумілого 

стратегічного плану повернення тимчасово окупованих територій не тільки 

Донбасу, а і Криму. Ми всі маємо чітко розуміти, як,  в який спосіб будемо 

повертати наші території,  які перебувають під окупацією. В  парламенті, в 

уряді, в кожній  українській оселі необхідно робити все можливе, аби 

якнайшвидше повернути тимчасово окуповані території. Це я цитую своїх 

колег народних  депутатів.  

І щодо законопроекту. Законодавство України вже  частково регулює 

правові відносини, що  виникли у зв'язку з відсутністю контрою над 

тимчасово окупованою частиною території України. Законом України "Про 

забезпечення прав,  свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій  території України" визначає статус території України  тимчасово 

окупованої внаслідок озброєної агресії Росії, встановлює особливий 

правовий режим на  цій території, визначає особливості діяльності 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

організацій в умовах цього режиму, додержання та захист прав громадян  

людини і також права і законні інтереси юридичних осіб.  

При цьому  пропонований на сьогодні законопроект доволі суттєво 

повторює зміст цих  чинних положень  законодавства і концептуально не 



змінює зміст закону. І є певний сумнів щодо доцільності саме  такого підходу  

щодо оновлення законодавчого регулювання.  

Проект значно переобтяжений положеннями, які не створюють нових 

правових норм. Нові механізми вирішення проблеми не  пропонують….. 

норм, а  подекуди суперечать  нормам як міжнародного   законодавства, так і 

вітчизняного, як то Кодексу законів про працю,  Цивільного кодексу України, 

Кримінального кодексу України, Митного кодексу і Закону України "Про 

громадянство України". 

Викликають питання наступні положення законопроекту. Стаття 4 

"Органи окупаційної адміністрації, їхні посадові та службові  особи". Таким 

чином ми законодавчо зможемо  визнати їх легітимність. Відповідальність за 

порушення  прав і свобод  громадян України  покладається на  Росію, проте 

механізм законопроектом не визначений. І визначається він взагалі-то 

нормами міжнародного права.  

Частина друга статті 12 "Режим Державного митного кордону 

України". По суті це спроба  визначення нового тимчасового кордону 

України, а це питання унітарності країни.  

Законопроектом пропонується новий механізм введення воєнного 

стану, хоча ця норма визначена спеціальним законом. 

Проект пропонує  закріплення і затвердження  Верховною Радою  

України нового Закону про  правовий режим воєнного стану. З точки  зору  

нормотехніки  це є сумнівним. 

Проект пропонує введення щодо додаткового документа на 

посвідчення особи для осіб на окупованій території після звільнення такої 

території, крім паспорта громадянина України, (це частина четверта статті 

21).  

Некоректними вважаються норми статті 22 "Завдання військової 

адміністрації".  і вони не узгоджуються з нормами Закону України  "Про  

військово-цивільні адміністрації". 



Також пропонується встановити особливий статус місцевого 

самоврядування (це глава ІІІ), ви знаєте, наскільки це болюче для нас з вами 

питання.   

Стаття 33 ("Заходи порозуміння є декларативними") передбачає, що у 

тому числі усі вихователі, вчителі, науковці, бібліотекарі, що наразі 

залишилися на окупованих територіях, належатимуть до осіб, щодо яких 

будуть застосовані заходи порозуміння.  

Викликають занепокоєння норми,  що порушують права людини, 

наприклад, примусова депортація, питання якої в умовах бойових дій 

регламентуються нормами міжнародного права.  

Крім того норми законопроекту не враховують питання  гуманітарних 

місій. У разі прийняття у такому вигляді, як він є, гуманітарна підтримка на  

окупованій території буде унеможливлена. 

Сьогодні є важливим забезпечення прав і свобод  громадян України, 

забезпечення унітарності України. На мою думку,  не стільки визначення 

стутусу окупованих територій, скільки план деокупації є на сьогодні дуже 

важливим. Недопустимим є роз'єднання питань Криму та Донбасу, а 

законопроект не враховує Крим як окуповану територію. Звичайно 

актуальним є внесення у чинний Закон "Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", 

зміни із метою удосконалення механізму, в тому числі врахування аспектів 

окупованого Донбасу. 

З огляду на те, що законопроект не відповідає реальним вимогам, не 

визначає реальних механізмів, має дублюючі норми чинного законодавства, 

має ряд зауважень від професіоналів та подекуди повторює вже норми 

чинного законодавства, пропоную підтримати ідею щодо його 

доопрацюванні і відправити його на доопрацювання. Справа в тім, що після 

першого читання ми з вами не зможемо внести концептуальні суттєві зміни 

до цього закону, а він є надзвичайно важливим і потребує особливої уваги. 

Дякую. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Петрівна. 

Олена Володимирівна Ледовських, потім Альона Іванівна Шкрум, 

потім Юрій Васильович Бублик. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Колеги, я б хотіла підтримати цю важливу тему, 

яку сьогодні підняв дуже великий авторський колектив, цього законопроекту. 

Цю тему ми обговорювали і на засіданні фракції "Народного фронту". І ще 

раз підкреслюю, що цю тему ми підтримуємо. Розумію, що цю проблему не 

вирішить ніхто, крім нас самих. І ми готові сьогодні брати на себе 

відповідальність не тільки пофракційно, але кожний із нас, тому що ця тема – 

сама болюча тема для кожного українця і для нашої країни в цілому. Але 

коли ми поспішаємо з визначенням пріоритетності тієї чи іншої теми, ми 

іноді за спішкою такою стикаємося з проблемою, коли пазли законів 

починають не співпадати один з одним. І ми отримуємо на виході документ, 

який дуже важко виконати на місцях тими людьми, які будуть займатися 

виконанням цієї теми. Це перше. 

По-друге, я хочу сказати, що сьогодні дуже б хотілось на комітеті 

послухати тих фахівців, які дуже детально займалися виписуванням в цьому 

законі тієї чи іншої проблеми, які викладені в статтях цього закону. Мені б 

хотілося б, щоби цією проблемою зайнялись фахівці, які сьогодні мають таку 

функцію в нашій державі: і в Кабінеті Міністрів, і в інших органах нашої 

влади. Тому моя пропозиція така, ще раз підкреслюю,  підтримуючи  цю 

важливу тему, все ж таки ще попрацювати над цим законом і створити дуже  

серйозну велику робочу групу, дати невеликий термін  для її роботи, 

напрацювати всі нюанси, які будуть стосуватися розвитку тієї чи  іншої 

статті в цьому законі і заслухати на комітеті ще раз.  

Я не дуже буду підтримувати тему повернути авторам, щоб вони 

окремо працювали самі, тому що, я ще раз підкреслюю, до цієї теми повинні 

бути залучені дуже серйозні фахівці, починаючи від Міністерства оборони,  



міністерства по Донбасу, РНБО і таке інше – ті, хто сьогодні обізнаний більш 

детально в тому, що відбувається. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна Олена Володимирівна.  

Юрій Васильович Бублик. А потім Альона Іванівна Шкрум. Бо ви 

виступаєте другий раз. 

 

БУБЛИК Ю.В. Доброго дня, шановні колеги. 

Автори законопроекту, до яких маю честь належати, цим 

законопроектом намагаються виправити помилки керівників держави. 

Можливо, це помилки, можливо, це злочинний умисел – час розсудить. 

Звичайно, не треба було б придумувати нам силу силенну 

законопроектів і в 2014, 2015 році, якби своєчасно був введений воєнний 

стан, всі закони для того існували. Тому, на моє переконання, законопроект  

потрібно вносити до сесійної зали і далі разом з колегами народними  

депутатами його  обговорювати і готувати до другого читання. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Васильович.   

Альона Іванівна Шкрум. 

 

ШКРУМ А.І. Дякую.  

Дві дуже короткі репліки. По-перше, я дякую пані Олені 

Володимирівні Ледовських за те, що вона підтримує пропозицію створити 

робочу групу, і я б просила колег, дійсно, цю пропозицію підтримати, а не 

просто втрачати законопроект і втрачати час. Ну ми не можемо собі 

дозволити ще втрачати час. 

А, по-друге, щодо зауважень, висловлених пані Оленою Петрівною 

Бойко, що ми не зможемо прийняти концептуальні зміни під час другого 

читання, це не так.  Тому що під час пропозиції над законом про державну 

службу, ми запитали офіційну позицію щодо статей регламенту. І якщо 



законопроект новий, тобто не вносить зміни в інші законопроекти, а є новим, 

а це новий законопроект про тимчасово окуповану територію, то до нього 

можна під час другого читання вносити концептуальні зміни і навіть 

скорочувати цілі розділи, і прибирати цілі розділи.  

А по-третє, щодо того, що сказав пан Олексій Гончаренко. Пане 

Гончаренко, ви вчора в знак протесту написали слово "найн" на стіні біля 

німецького посольства, сьогодні, сьогодні ви це зробили. Але ви ж розумієте, 

як співголова, наприклад, групи дружби з Францією, що нам все важче і 

важче розмовляти з нашими німецькими, і французькими колегами, бо на все 

вони нам відповідають, що Росія не визнає себе стороною конфлікту і ми не 

можемо нічого зробити, і це проблема. Нам треба те, що ми їх назвемо 

стороною конфлікту, це буде перший крок, те, що ми це визначимо, це буде 

перший крок. Тому, я думаю, що нам тут не можна ховати голову в пісок і 

просто казати нашим європейським партнерам, що вони не праві, бо дійсно 

міжнародне гуманітарне право передбачає  більш прозорі відносини ніж 

Росія зараз робить гібридною війною і нам треба виходити на ці прозорі 

відносити. Тому я прошу тоді створити робочу групу і дійсно це 

доопрацьовувати. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Альона Іванівна.  

Андрій Олександрович Река і потім – Олексій Олексійович. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нехай відповість. Олексій Олексійович Гончаренко, 

включіть мікрофон. Але в мене прохання, колеги, без… 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Колеги, да в мене десять секунд. Розумієте, слово 

"найн" – це слово "найн", і якщо б це було звернення в цей текст Верховної 

Ради, це також звернення. А це є закон, і закон має бути бездоганним. Саме 



про це я і кажу. А 13 сторінок зауважень Головного науково-експертного 

управління це не є бездоганний текст, як на мене. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович.  

Просто, колеги, Альона Іванівна сказала, що ви написали слово "найн", 

мені почулося слово "найєм". І я просто, побачивши Мустафу Найєма, 

подумав, що мова про нього чомусь іде.  

Будь ласка, Андрій Олександрович Река. 

 

РЕКА А.О. Колеги, видно велику роботу авторів цього законопроекту. І 

те, що сказав колега, член комітету, що закон і новий, і "сирий" закон. Новий 

він тому, що він взагалі новий, таких законів не приймали ніколи в 

парламенті, і він "сирий". Так от я підтримаю також колег наших, щоб його 

підсушити  можна тільки на робочій групі і  бистро це зробити, винести і в 

путь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Олександрович.  

Колеги, члени комітету, хто ще хотів висловитися? Да,  будь ласка, пан 

Дехтярчук. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, законопроект доволі  

складний, доволі піднімає цілий ряд проблем, які  є  доволі болючими для 

виборців різних куточків України, які доволі по-різному дивляться на багато 

запитань. І, наприклад,  я, переглянувши  зараз вчергове оці статті 

законопроекту, знаєте, я не взяв би на сьогоднішній день мати  однозначну  

позицію без напрацьованої громадськістю  позиції,  чіткої,  практично по 

кожній статті. Вони  всі є надзвичайно болючими до  України і доволі  

неоднозначно сприймаються в різних куточках України, це теж треба 

розуміти.  



Закон  має об'єднувати  країну, закон має давати відповіді, а не 

породжувати десятки нових запитань. І тому я в даному випадку утримався 

би за голосування вже законопроекту в такому вигляді,  який він наразі до 

нас надійшов комітет. Я бачу тут недопрацювання групи авторів, щоб цей 

законопроект швидко, як мої колеги казали доопрацювати, я бачу тут широке 

громадське обговорення. Можливо, наш комітет може бути  площадкою для  

такого громадського обговорення. Тут не повинно бути емоцій, а має бути 

дуже широка розмова і предметна розмова по кожній буквально статті.  

Як приклад наведу лише  статтю 15, один єдиний пункт. Це постачання 

обмеження постачання водопостачання, наприклад. Є присутній пан Тука, 

який добре може сказати на практиці. Коли, наприклад, є приклади і 

зворотні, і навпаки, коли постачання здійснюються і на нашу територію води, 

і навпаки. Там є мирне населення, яке в даному випадку, це інформаційний 

привід для наших  ворогів і наших противників, однозначно, які будуть 

працювати проти України.  

Тому я за  широке  громадське  обговорення і не лише експертного 

середовища цього законопроекту.  Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олександр Володимирович.  

Колеги, члени комітету, хто ще хотів висловитися?  

Якщо ніхто, то я дозволю собі декілька слів сказати. Я вважаю, що  

законопроект є надзвичайно важливим, надзвичайно вважливим. Єдине, чого  

ми не можемо зробити як комітет – це вчинити  дії, які призведуть, але 

призведуть не до  обговорення цього дуже важливого питання.  Я буду 

підтримувати  будь-яку пропозицію, яка дозволить цей законопроект  

винести в зал тому що я вважаю, що  цей законопроект повинен бути в  залі. 

Я не маю на увазі в такому змісті, я маю на увазі законопроект про тимчасово 

окуповану територію  України повинен бути  в сесійній залі Верховної Ради  

і на  моє глибоке переконання, цей законопроект повинен бути 

проголосований сесійною залою Верховною    Радою  України. Тому я буду 



підтримувати і пропозицію в першому читанні рекомендувати цей 

законопроект для того,  щоб ми його доопрацювали потім, я буду  

підтримувати    будь-які конструктивні пропозиції для того, щоб цей 

законопроект був в залі Верховної Ради. 

Члени комітету, більше ні в кого нема бажання  висловитись.  

Присутні,  просив пан Найєм Мустафа, то я перше слово йому дам, з 

вашого дозволу.  Будь ласка, пан Мустафа. 

 

НАЙЄМ М. Доброго дня!  Дякую за слово. 

По-перше, я хочу сказати, що цей закон дуже, дійсно, важливий, ми 

говорили про цей закон  і з Оксаною, і з іншими членами  нашої групи 

"Єврооптимістів", в тому числі і з тими, хто зараз займається взагалі 

Донбасом. 

Перше, що тут треба сказати, що цілком очевидно,   що територія 

Криму і Донбасу зараз для нас однаково окуповані і  зараз роз'єднувати ці 

території неможна в жодному законі  тому що тоді ми визнаємо логіку 

Російської Федерації. 

По-друге, статус має бути визначений повністю по обох територіях 

однаковим чином  те, що ми зараз і робимо, і в цьому законопроекті, в тих   

ініціативах, які є зараз у Верховній Раді. Що це означає,  в першу чергу, що 

ми все ж таки покладаємо  і це має бути однозначно, всю відповідальність за 

всі моральні і матеріальні   збитки, які є на цій території – на Російську 

Федерацію. Жодним чином не беручи на себе якісь зобов’язання  по 

компенсації відшкодувань якихось збитків, які стосуються  саме територій, 

які окуповані зараз або були окуповані до того. Але, є велике одне "але", про 

яке ми маємо сказати. Що окрім закону, окрім гуманітарного права, окрім 

тих речей про які ми говоримо, якими має бути окреслений цей закон, є ще 

одна річ, яку ми забули – це люди, які на тій території. На жаль, цей закон не 

сприймає громадян України, які є на тій території, ані зараз, ані після 



деокупації, як людей, які мають повні права за Конвенцією, які ми зараз 

несемо відповідальність.  

Справа в тому, що зараз навіть, якщо ми забороняємо виплату пенсій, 

зарплат на тій території  громадянам України, які працюють на 

підприємствах українських зареєстрованих тут, ми фактично порушуємо свої 

зобов'язання, які не по Конвенції, позитивні зобов'язання, які є нашим 

боргом.  

Проблема в тому, що ми розуміємо, що ми не контролюємо ту 

територію, але тоді поясніть мені, будь ласка,  в чому різниця, відрізання тієї 

території і визнання тимчасової окупації? Тимчасова окупація – це означає, 

що ми все-одно визнаємо цих громадян громадянами України.  

Так, є різні моделі як це можна робити, є різні моделі того, що ми 

можемо визначати, наприклад, що міжнародні організації можуть бути 

нашими посередниками в тих випадках, коли ми не можемо встановити, чи 

людина дійсно жива, чи вона мертва, чи вона інвалід і не може приїхати 

забрати свою пенсію. Але ми не можемо їх відрізати. Так само як за нашими 

зобов'язаннями є рішення, ЄСПЧ по різних справах, в яких визнається, що 

країна, яка визнається своєю територію і частина якої окупована, несе 

відповідальність за essential plan, тобто за поставки продуктів і предметів 

першої необхідності, до якої входить в тому числі вода, електроенергія, 

медикаменти.  

Знову ж таки, я розумію ту ситуацію, яка у нас склалась. Але, вибачте, 

будь ласка,  не може громадянин України на тій території не може виїхати, 

він там живе, бути все ж таки заручником того, що у нас тут хтось 

деребанить, вибачте, вугілля. Ахметов з Порошенком чи хтось інший з 

іншим. Ну  не може пересічна людина бути заручником цієї ситуації. Саме з 

непрозорості цих схем, непрозорості постачання цих продуктів з тої території 

на ту територію зараз заручником цього є пересічні громадяни. 

Тому я пропоную, все ж таки щоб ми переглянули саме в цій частині, 

тому що в іншому закон дійсно визначає правильні речі. І окупацію цим 



законом ми визнаємо лише в нашому правовому полі, в міжнародному 

правовому полі це буде визначатись рішенням судів міжнародних: суд ООН і 

ЕСПЧ. Це означає, що там ми будемо відповідати по конвенціях, а не по 

нашому законодавству, на жаль, так сталося. 

Приклад Грузії, яка програла, ви знаєте, яка подала в суд ООН щодо 

конвенції. Правда, там було про тероризм. Вони програли, хоча всім було 

зрозуміло, що це терористичні акти там відбувались. Ми не можемо піти цим 

шляхом, маємо бути більш обережнішими саме для того, щоб історично 

закласти засади, щоб наші нащадки дійсно могли все ж таки відшкодування 

отримати від Російської Федерації. 

І останнє. Цей закон – це сигнал для тих, хто живе тут, переселенців і 

тих, хто живе там, українців. Якщо цим законом знову ж таки, при всій 

повазі, ми визнаємо, що в когось з'являється право очищати території від 

неукраїнських елементів, що я не розумію, що це означає, при всій повазі, – 

ми таким чином даємо дуже поганий сигнал. Давайте зрозуміємо таку річ, 

що, якщо ми пропишемо цей закон так, щоб це наші стали партнерами, 2 

мільйони людей зараз переселенців, які на нашій території, повернуться, 

будуть нашими там агентами. Зараз ми створюємо ситуацію, в якій ці люди 

повернуться ображеними. Я вже не кажу про мільйони людей, які є по той бік 

кордону, які можуть стати в будь-який момент нашими все ж таки агентами 

впливу. І я думаю, що нам не треба втрачати цих людей. 

Ми говорили з різними експертами. В першу чергу, давайте розрізняти 

територію і людей: територія – це одна історія, люди – це інша історія. Все ж 

таки реінтеграція людей починається сьогодні, не очікуючи, коли у нас буде 

деокупація території. І сьогодні нам треба пускати сигнали, які можуть цих 

людей привернути до нас. 

Тому моя пропозиція. Цей закон в цьому вигляді, він може пройти, 

якщо ми не будемо визначати те, що буде після деокупації. Ну, нам дуже 

важко буде зараз визначати. Якщо це про статус території, то про статус 

території. Якщо ми кажемо, що закон про режим після деокупації, давайте 



зробимо два закони. Одним визначимо статус, і до цього закону не буде 

проблем, він допоможе нам в міжнародних судах по наших заявах, і там є. 

Він нам допоможе визначити дійсно, що Росія винна за всі збитки. А в цей 

закон, який буде після деоокупації, ну яким чином ми зараз визначимо що це 

буде. Ви знаєте зараз і ще найбільше зауважень саме до цієї частини, того що 

буде після деокупації. Саме до цих п'яти шостих законопроекту. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Мустафа.  

Декілька  з вашого дозволу невеликих  ремарок. Ну, по-перше, 

неодноразово згадувалася назва судової інституції Європейського суду з прав 

людини. Давайте теж  не перебільшувати цю ситуацію, тому що, на жаль, 

Російська Федерація готова до цього, і ви знаєте, що  з початку 

Конституційний суд Російської Федерації, а в подальшому Російська 

Федерація як держава прийняла закон, і вони на  підставі цих двох рішень 

зараз створили законодавчу ситуацію, коли Росія може не виконувати 

рішення Європейського суду з прав людини у випадку, коли  Конституційний 

суд визнає, що таке рішення ЄСПЛ протирічить Конституції Російської 

Федерації.  Тому просто ми це десь маємо розуміти і пам'ятати, з одного 

боку.  

З другого боку, декілька разів звучало, що практично  ніхто не визнає 

контроль Росії над територією Донецької і Луганської областей, якщо я не 

помиляюся.  Я, наскільки думаю, я не помиляюся. В одній із останніх 

резолюцій Парламентська асамблея Ради Європи, яка стосувалася України, 

було абсолютно чітке посилання про те, що  Парламентська асамблея визнає 

те, що  називається еffective control Росії над  окупованими територіями, і це 

насправді була наша дипломатична перемога.  

Я знаю, що з коментарем хоче виступити спеціальний представник  

Генеральний секретар Ради Європи в Україні Режі Брійя. Я запрошую пана 

Режі до слова.  

 



РЕЖІ БРІЙЯ.  (Виступ іноземною мовою) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане  Режі.  

Хто із присутніх, запрошених хотів би ще висловитись? У нас просив 

слова представник Міністерства закордонних справ, будь ласка.  

 

КОНОНЕНКО М.О. Дякую.  

Дозвольте дуже коротко… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине, що, вибачте, велике прохання до всіх 

присутніх хто буде виступати представлятися, бо у нас йде стенограма. 

 

КОНОНЕНКО М.О. Доброго дня. Кононенко Максим Олексійович, 

заступник директора Департаменту міжнародного права МЗС України. 

Дуже коротко щодо позиції Міністерства  закордонних справ України з 

цього питання. Вона є дуже чіткою і послідовною. Нещодавно наш міністр 

підтвердив цю позицію під час вечірнього ефіру. Окремі  райони Донецької і 

Луганської областей ми вважаємо  тимчасово окупованими територіями. Ця 

територія окупована російсько-терористичними військами. 

Ми підтримуємо ідею ухвалення закону, який би чітко встановив  цей 

статус та унормував суспільні відносини щодо цих територій, визнав 

особливості захисту прав і свобод людини на цих територіях. 

Водночас міністерство не може  підтримати законопроект 3593д без  

його суттєвого змістовного юридичного і технічного  доопрацювання. Я не 

буду вдаватися в деталі, наші зауваження були надіслані. Є, єдине, що 

зупинюсь на двох речах. 

Перша річ. Законопроект підготовлено на некоректній базі – повній 

відмові від відповідальності за захист прав та… основоположних прав і 

свобод на окупованій території. На нашу думку, навіть за умови окупації цієї 

території іноземною державою  або у формі класичної військової окупації, 



або  у формі всеосяжного ефективного контролю, тобто непрямої військової 

окупації, що в принципі тотожні поняття, Україна зберігає позитивні 

зобов'язання щодо цієї території. Робити це необхідно для відновлення 

контролю вживати всіх можливих  заходів для гарантування прав і свобод. 

Виходячи з цього,  міністерство вважає, що слід повернутися до 

концепції попереднього закону про окуповану територію і працювати над 

розповсюдженням його норм на окремі райони Донецької і Луганської 

областей.  

Друге. Закон містить ряд чутливих моментів, які стосуються судових 

проваджень. Він обговорюється і приймається не у вакуумі. Сьогодні у 

міжнародних юрисдикційних органах  знаходиться ряд позовних заяв 

України: ЄСПЛ,  Арбітраж з міжнародного  морського права, Міжнародний 

Суд   ООН. 

Унормування статусу ОРДЛО як  окупованих територій з чітко 

визначеними датами справить серйозний, можливо вирішальний  вплив на 

розгляд цих справ. Цей вплив не обов'язково може бути позитивним. У 

зв'язку з цим ми закликаємо до більш акуратного підходу у визначенні цих 

дат спільно з Міністерством закордонних справ і Міністерством юстиції. Я 

думаю, що це має бути обговорено додатково у більш вузькому форматі.  

Хотів би відповісти народному депутату пані Альоні Шкрум, яка 

згадала Міністерство закордонних справ. Мені хотілось би, щоб народні 

депутати більш обережно ставилися до неперевіреної інформації, принаймні 

щоб не було зіпсованого телефону.  

Я був на нараді… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підчиніть телефони, і все буде добре.  

 

КОНОНЕНКО М.О.  Я був на нараді пана Найєма, де ми обговорювали 

це питання, і ймовірно ви цитуєте мої слова. Так от моя теза була про те, що 



дату окупації слід визначати в залежності від наявності доказів, а не 

підганяти докази під дату окупації.  

Нагадаю судове провадження ВМСУ, на яке по делімітації шельфу в 

Чорному морі. На жаль, тоді було прийнято рішення захищати лінію, яка не 

обґрунтовувалася нормами міжнародного права. І всі міжнародну 

аргументацію підганяли під цю лінію. У результаті ми отримали те, що ми 

отримали.  

У зв'язку з цим закликаю, ще раз, обережно поставитися до питання 

визначення дати окупації. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Максиме.  

Єдине, що я би просив толерантніше відноситися до колег, до моїх 

колег членів комітету. У кого спорчений телефон, викличте майстра і 

поремонтуйте його.  

Я думаю, що Міністерство закордонних справ має можливості донести 

свою позицію до кожного народного депутата, а не працювати із спорченими 

телефонами.  

Колеги і присутні, хто іще хотів би висловитися? Да, будь ласка.  

 

НОЕЛЬ КАЛХУН.  Добрый день. Меня зовут Ноель Калхун. Я –  зам 

представителя Управления Верховного Комиссара по делам беженцев в 

Украине. Благодарю вас за слово, и хочу согласиться с теми, кто говорили 

сегодня о том, что сегодняшний вопрос имеет историческое значение, имеет 

для нас всех историческую ответственность. Потому что это закон по 

данному вопросу  будет влиять не только на это поколение, но и на будущее 

поколение. 

Международное сообщество полностью признает право Украины 

определять статус территорий в рамках ее границ. Своею резолюцией 2202 

Совет безопасности подтвердил территориальную целостность, суверенитет, 

и независимость  Украины. Эти понятия означают не только права Украины, 



но и ее  юрисдикцию, обязанности по отношению к ее территориям и к ее 

людям, которые не менее важны, чем территория. 

В этой ситуации сложно сейчас говорить о выполнении функций 

государства  на неподконтрольной территории. Однако Украина может и 

должна применять все доступные правовые, дипломатические и иные методы 

и средства, чтобы обеспечить доступ к реализации прав человека для 

населения на неподконтрольной территории. Такое толкование есть и в 

практике Европейского суда по правам человека, например, "Дело Илашку и 

другие против Молдовы и России".  

Поэтому мы считаем, что полный отказ от каких -либо обязательств в 

сфере прав человека, как предусмотрено в статьях 6 и 7 законопроекта, 

противоречит обязанностям по международному факту о гражданских 

политических правах и Европейской конвенция по правам  человека и  

основных свободах.  

Люди продолжают жить и возвращаться туда, где они родились 

родились, где  они выросли, где остались  их  родственники. Каждый месяц 

через линию  пересечения, 700 тысяч пересечений в месяц – это очень много. 

Это означает, что люди сохранили все хорошие, добрые связи, которые 

между ними существуют.  

Ну, допустим, подрастают  новые украинцы, которые выбирают 

учиться  в украинских университетах, в 17, в 18  лет приезжая сюда на 

подконтрольную территорию, они  не хотят обрубать связи с семьей. Или 

они, или их  родители ездят через линию разграничения. Дедушки и бабушки 

хотят видеть своих внуков, братья и сестры хотят общаться и множество 

других личных, душевных важных  людских связей остаются, пока есть 

возможность их поддерживать.  

Введение де-факто режима международной границы, как 

предусмотрено проектом, усложнит все эти  связи  так как люди могут ехать 

друг к другу только с наличием национального паспорта, люди живущие на 

неподконтрольной территории ощутят глубокую изоляцию. Существует 



угроза, что две   части единого целого отдалятся  друг от друга настолько, 

что восстановить связи между ними будет крайне сложно. Стоит взглянуть 

на  горький опыт других народов  и постараться не повторять этого. 

В случае принятия  этого законопроекта даже осложняется доступ 

граждан  к административным     услугам так как  выдачи свидетельства о 

рождении, о смерти, о подтверждении факта о браке и так далее. Выход есть 

в приближении  этих функций к линии разграничения, усиление связей 

станет первым  шагом к построению мира и облегчению будущей 

реинтеграции  территории.  

Хочу напомнить, что о необходимости восстанавливать и 

поддерживать социально-экономические связи говорится в и  резолюции 

Совета безопасности  ООН, и в резолюциях Парламентской  ассамблеи 

Совета Европы принятых  в октябре 2016 года.  

Мы внимательно следим за развитием ситуации на востоке Украине. 

Очень важно, чтобы была беспрепятственная возможность доставлять 

помощь наиболее пострадавшим людям. В случае принятия законопроекта 

гуманитарный доступ будет ограничен в связи с предложенной полной 

экономической транспортной блокады всех территорий, определенных как 

временно оккупированные. Это может привести к ухудшению социально-

экономического положения и, как следствие, к новым волнам вынужденного 

переселения. В целом мы призываем Украину принять закон по этому 

вопросу, который соответствует международным обязательствам страны, 

который применяет все меры для защиты прав граждан, проживающих на не 

подконтрольной территории и который сохраняет добрые связи между 

обычными людьми.  

Мы просим привлечь к разработке подобного законодательства 

экспертом, которые имеют опыт работы в постконфликтных обстоятельствах, 

мы готовы предоставить всю техническую поддержку и экспертизу в этом, и 

в других вопросах. И дальше сбалансировать интересы обеспечения 

безопасности государства с соблюдение прав человека. Спасибо.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Калхун.  

Хто ще із присутніх хотів би висловитися з цього питання, будь ласка. 

Там мікрофон позаду.  

 

_______________. Шановні, біля камер є черговий мікрофон, якщо ви 

не за столом, будь ласка, підходьте до цього чергового мікрофону. 

 

МАРК БОЖАНІК. Здравствуйте! Меня зовут Марк Божаник, я –  

сотрудник Мониторинговой миссии ООН по правам человека. По 

результатам нашего анализа данного законопроекта, мы считаем, что он не 

может быть рекомендован к принятию так, как ряд положений, которые он 

содержит и сам дух этого документа, противоречат стандартам и принципам 

международного права по правам человека.  

Особое беспокойство вызывает тот факт, что вопреки принципам 

международного права этот документ отрицает существующие обязательства 

государства по отношению к лицам находящихся на не контролируемой им 

территории. Способствуя возникновению вакуума средств в защите прав этих 

людей. Он игнорирует главное для всех сторон конфликта обязательства, 

соблюдать благо местного населения и воздерживаться от действий у ущерб 

ему предлагая прекратить поставку воды и электричества на этой 

территории. 

На наш взгляд предложенные в документе меры примирения и шаги 

предпринимаемые к освобожденным территориям имеют 

дискриминационный характер и  является не пропорциональным 

ограничением прав. Также такие меры идут в разрез с политикой 

реинтеграции неконтролируемой территории Донецкой и Луганской 

областей, утвержденной недавно планом действий Кабинета Министров. 

Спасибо.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Божанік.  

Колеги, хто ще хотів висловитись? От у нас дві піднятих руки, ми 

підводимо риску. Троє виступаючих. Пан Тука – останній, і після цього 

заключне слово пані Сироїд – 5 хвилин. І ми підводимо риску в дискусії. 

Двоє людей, потім –  пан Тука. Але величезне прохання представлятись і 

нагадую регламент – 5 хвилин. І у мене величезне ще одне прохання 

особисте: було багато зауважень висловлено, просто, щоб не повторятися, 

якщо можна. Дякую.  

 

ДРЬОМОВ С. Сергій Дрьомов, Національний інститут стратегічних 

досліджень. Я хотів би перш за все подякувати за можливість виловитись з 

приводу положень цього законопроекту і хотів би перш за все зазначити таке, 

що цей законопроект мав би бути одним із механізмів реалізації державної 

стратегії з питань реінтеграції окупованих територій. На жаль, такої стратегії 

як не було, так і немає. Тут присутній заступник міністра профільного, який 

ще в травні минулого року зазначив, що стратегія відсутня. На даний момент 

відсутня вона також. Тому треба подякувати авторам законопроекту, які 

взяли на себе відповідальність  і спробували вирішити це питання. Можливо, 

не зовсім вдало, можливо, дійсно, законопроект потребує доопрацювання, 

але тим не менше я хотів би зупинитися  на тих зауваженнях, які не звучали і 

Науково-експертне управління на них не зупинялося. 

Ну перш за все, це бажання встановити  кримінальну відповідальність 

за порушення порядку переміщення  товарів через лінію розмежування.  

Особисто мені видається, що достатньо було б встановити 

адміністративну відповідальність на такі правопорушення. Тим більше, 

автори законопроекту серед санкцій, які передбачаються, пропонують ввести 

тільки штрафні санкції, тобто штраф за порушення встановленого порядку. 

Крім того, в частині другій статті  332 (з позначкою 2), яку 

пропонується ввести в Кримінальний кодекс України серед кваліфікуючих 

ознак  є така ознака, як вчинення злочину спеціальним суб'єктом. Однак 



серед санкцій, які пропонуються,  відсутня санкція… так званий спеціальний 

вид покарання, як позбавлення права займатися певною діяльністю або 

займати певні посади. 

Крім того, виникають сумніви щодо розміщення цієї норми саме в 

розділі, який передбачає відповідальність за злочини у сфері забезпечення 

державної таємниці, недоторканості державних кордонів і так далі, 

забезпечення  призову і мобілізації. Очевидно, цей злочин у сфері 

господарської діяльності, точніше правопорушення. І якщо вже 

криміналізувати це діяння, то статтю відповідно треба розміщати саме в 

розділі "Злочини в сфері господарської діяльності".   

Крім того, у мене виникло питання, а  що буде з амністією. Я хотів би 

нагадати, що вже понад два роки як парламент прийняв Закон про так звану 

амністію, але до цього часу він не введений в дію. І може й добре, що не 

введений.  Але давайте згадаємо цей закон. Цим законом, до речі, 

передбачається звільнення не тільки  від  кримінальної відповідальності, а й 

від цивільно-правової відповідальності тих осіб, які безпосередньо завдали 

шкоди, майнової шкоди громадянам, які перебувають на території ОРДЛО. І 

відповідальність фактично перекладається на державу, тобто на Державний  

бюджет   і на нас з вами. Цього робити ніяк не можна. І я пропоную…  в 

принципі цим законом можна було б законопроектом поставити питання про 

скасування того закону, ганебного, який був прийнятий, до речі, з 

величезною кількістю порушень норм Регламенту.  

Крім того, хотілось би звернути увагу на те, що там є така пропозиція, 

що території мають визначатися Службою безпеки України. Як на мене, то є 

профільне міністерство, яке мало би займатися саме цим питанням, а не 

Служба безпеки. 

І, крім того, мені здається, що потребує посилення механізми 

недопущення до участі в управлінні державними справами так званих осіб, 

які вчинили діяння, які загрожують інтересам держави. Хоча тут звучала 

пропозиція винести це в окремий законопроект, – можливо, і так слід 



поступити. Але тих механізмів, які тут передбачені, мені здається, що їх 

замало. Інститут, до речі, пропонував, є в нас пропозиція, зараз 

напрацьовується. Ми можемо об'єднати зусилля, долучитися до роботи над 

цим законопроектом. Наприклад, позбавлення громадянства осіб, які 

вчинили дії, що загрожують державним інтересам. Це, до речі, не суперечить 

нормам міжнародного права. Є відповідна конвенція. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ДРЬОМОВ С. Значить, треба вносити зміни до Конституції.  Я не бачу 

нічого смішного тут, тому що ті пропозиції, які зараз звучать в парламенті, в 

тому числі. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ДРЬОМОВ С. Ні, треба вносити… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у мене величезне прохання, давайте 

ми припинимо двосторонні дискусії. Пан Дрьомов, закінчуйте, у вас 

залишилося 30 секунд, якщо можна. Дякую. 

 

ДРЬОМОВ С. Я хотів би знову ж таки подякувати авторам 

законопроекту за їх ініціативу, і можливість виступити на такому поважному 

зібранні. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Дрьомов.  

Передостанній виступ. 

 

ДВОРЕЦЬКА О. А можна включити? Я просто не знаю, як, чи буде 

працювати.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вас уже чути. 

 

ДВОРЕЦЬКА О. Да. Мене звуть Олександра Дворецька. А, все, мені 

включили. Мене звуть Олександра Дворецька, я представляю "Благодійний 

фонд "Восток-SОS". 

Я не буду повторюватися з тими темами, які вже були озвучені. Ми 

дуже боїмося всі популізму зростання в Європі, боїмося виборів у Франції чи 

у Німеччині, але чомусь вважаємо, що такий самий популізм в Україні не 

буде ніяким чином впливати на ситуацію. І в мене немає такої ж поважної 

освіти, як у Альони Шкрум, але мене вчили в Таврійському національному 

університеті в Сімферополі, що між діями і тими результатами, які ми 

очікуємо, повинні бути зв'язки. І от я не бачу зараз між тим, що говорять 

автори законопроекту і тими результатами, які ми очікуємо, якогось зв'язку. 

Не можна національним законодавством зобов'язати Росію відповідати.  

І були такі озвучені фрази, що у нас немає доказів. І я от хочу сказати, 

щоб у нас були докази про агресію Російської Федерації, про окупацію, їх 

треба збирати. І нічого в цьому законопроекті про збір інформації, про 

порушення прав людини, про катування, про обстріли з території Російської 

Федерації, про залучення дітей до збройних формувань, про гендерно 

обумовлене насилля в цьому законопроекті немає.  

Ми хочемо цілеспрямовано встановити, ізолювати цю територію для 

того, щоб унеможливити роботу тих організацій, які зараз з громадських 

організацій збирають цю інформацію, передають до міжнародного 

кримінального суду, до інших інстанцій, співпрацюють з Міністерством 

закордонних справ, з Міністерством  юстиції для того, щоб притягнути 

Російську Федерацію до відповідальності вказаних порушень. І, мені 

здається, що це така маніпуляція, коли нам кажуть, що ми шукаємо баланс 

між правами людини і безпекою. Бо там ще є така цитата, Джефферсон ще 

казав, що хто віддає свою свободу……, той не отримує ні того, ні іншого. Ми 



зараз хочемо віддати свободу, права людини трьох мільйонів осіб, що живуть 

за лінією розмежування на Донбасі для того, щоб просто встановити якусь 

міфічну безпеку. Ми самі кажемо, що Російська Федерація не буде 

виконувати рішень Європейського Суду з прав людини, ми знаємо що по 

суду ООН, механізм виконання цього рішення, якщо держава не робить це 

самостійно, це Рада безпеки ООН, в якому вона має право вето. Але чомусь 

автори законопроекту вважають, що Росія буде виконувати національне 

законодавство України. Мені здається, що це є маніпуляцією, що це підміна 

понять і краще парламентаріям зайнятися механізмами документування 

порушень, ратифікацією Римського статуту, нарешті прийняти закон про 

цивільних жертв,  зрозуміти, яким чином відбувається обмін полоненими, а 

не займатися от такими речами.  

І ми як організація, яка  з 2014 року працює із внутрішньо 

переміщеними особами і з людьми, що перебували в   полоні, маємо надію, 

що ми знайдемо відповідь у депутатів саме на ті питання, які є, дійсно, 

викликами для  спільноти, є викликами для  України, для забезпечення її 

позовів в міжнародних  судах. 

Ми зупиняємося на позиціях,   що цей законопроект  за філософією 

неможна доопрацювати, цей законопроект не може  розглядатися. Я не 

розумію, яким чином ми будемо доопрацьовувати  доволі такий 

інквізиційний  підхід до того, яким чином ми будемо працювати з цими 

громадянами. Якщо ми вважаємо, що бібліотекар, який працює у школі зараз 

в окупованому Криму, чи на території Донбасу повинен нести 

відповідальність,  то я думаю,  що ми трошки помилилися з обранням  

парламенту. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пані Олександра. Я думаю, що ваші помилки 

з обранням парламенту ви зможете поправити на чергових або позачергових 

парламентських виборах. Це, по-перше.   



А по-друге, я би все-таки просив всіх виступаючих толерантніше 

ставитися до інших учасників цієї дискусії. Я би не  розкидався так легко,  

знаєте,  клеймами "популізм", "не популізм". У   кожного є своя позиція, вона 

може бути більш аргументованою або менш аргументованою, але це позиція. 

Тому, я думаю, що хтось  би і вашу позицію міг би назвати популістичною. 

Але це, знаєте, це контрпродуктивна дискусія, а я би хотів змістовної  

дискусії на комітеті  задля того, щоб ми отримали якісний результат.  Але в 

цілому, дякую вам за зауваження. 

 Будь ласка, пан Тука, останній виступ. І потім – Оксана Іванівна 

Сироїд заключне слово.  

 

ТУКА Г.Б. Доброго дня! Мені дуже імпонують заклики до 

толерантності, особливо коли іде обговорення законопроекту, який ініціює 

розподіл України.  

Попри все буду намагатись дуже бути толерантним. Тому мушу 

зазначити, що уряд підтримує позицію  про створення широкої робочої групи 

з залученням багатьох експертів. Законопроект в наданому стані не можна 

доопрацьовувати, бо як величезні, концептуальні, перш за все, зауваження до 

його змісту. І, вибачте, на при кінець як толерантна людина  зазначу: жодна 

моя посада в державі ніколи не позбавляла мене права громадянина. Як 

громадянин я нікому і ніколи  не дозволю частину моєї України називати 

"гангреною", від якої треба позбавитись. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, за відносну толерантність, пане Тука. Але я 

принаймні під час дискусії жодного слова про "гангрену" точно не чув, окрім 

як від вас. Тому вибачте ще раз. 

Альона Іванівна Шкрум, коротенька репліка, і потім – Оксана Іванівна 

Сироїд. 

 



ШКРУМ А.І. Друзі, ви знаєте, вперше насправді у нас в комітеті і 

вперше в парламенті ми маємо таку дискусію. І я вважаю, що це величезний 

плюс. Я саме тому ставила підпис під цим законом, хоча з дуже багатьма 

речами я тут не погоджуюся. І ми разом з пані Олександрою Дворецькою 

працювали ще до того як я стала  народним депутатом над законом першим 

про права та свободи переселенців. І тоді ми створювали величезну робочу 

групу, були залучені всі громадські організації, УВКБ ООН, всі депутати, які 

хотіли  з різних фракцій і тоді нам це вдалося. Я вірю, що ми і тут можемо 

створити велику робочу групу на базі цього профільного комітету, запросити 

всіх бажаючих, залучити всі сторони і це, що ми зараз робимо це якраз і 

допоможе нам це зробити. Бо, вибачте, за два з половиною роки жоден інший 

депутат, окрім пані Сироїд. Не подав такий законопроект, профільне 

міністерство, яке ми створили не подало такий законопроект, жоден 

комплексний законопроект не був напрацьований жодною іншою 

громадською організацією або міністерством, або на робочій групі урядовій, 

хоча я, дійсно, вважаю, що це питання мабуть більше доцільно було робити 

разом з урядом, СБУ та іншими організаціями, які можуть і мають 

повноваження збирати докази. Депутати, при всій повазі, не можуть збирати 

докази російської агресії, це не їх повноваження і не їх можливість, взагалі. 

Тому давайте кожен буде займатися своєю роботою, я думаю, що ми здатні 

на базі цього комітету знайти важкі рішення і важкі компроміси,  підняти цю  

дискусію і зробити в принципі державницьку позицію тут. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Ольга Іванівна. Це було трошки більше ніж 

репліка.  

Олена Петрівна Бойко, коротка репліка.  

 

БОЙКО О.П. Я просто хочу нагадати колегам які не знають про те, що 

десятки законопроектів і десятки законів стосовно питань обороноздатності 

України були прийняті. І я дуже  дякую, що нарешті, що через два роки дехто 



з  наших колег починає говорити на цю тему, нарешті, не тільки "Народний 

фронт" який постійно піднімає цю тему. І ще раз  хочу нагадати, що ми з 

вами домовилися, що у нас комітет  є професійним і політика і піар акції, і 

піар шоу на крові, це  є недопустимим. Закликаю  до роботи професійно.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Петрівна. Я пропоную припинити 

репліки на цьому, бо такий м'який product placement пішов.  

Оксана Іванівна Сироїд, будь ласка.  

   

СИРОЇД О.І. Ще раз дуже дякую всім, хто долучився до дискусії.  Це, 

справді, дуже добра дискусія була і чесна була  дискусія. І я вам мушу 

сказати, що ми, я хочу звернутися перед зовсім до міжнародних партнерів. 

Ми ніхто не готові були до цього, не було війни у Європі  впродовж останніх 

70 років, слава Богу. І тому ніхто, немає ні тут в Україні, ні в Європі, ні у 

світі немає фахівця з  російської окупації, дякувати Богові. Але сьогодні 

апелювати до фахівців через те є безсенсовно, тому що фахівці це є ми з 

вами.  От ми стикнулися з тим фактом агресії, ми мусимо дати на нього 

відповідь.  

Ми також матимемо розуміти, що якщо би працювали всі ті міжнародні 

інструменти , до яких ви апелюєте. Тобто, якщо би працювали ті інструменти 

міжнародного права, всі конвенції,  якщо би працювали стандарти прав 

людини, стандарти демократії, стандарти верховенства права, то ми би не 

мали цієї ситуації, яку ми сьогодні маємо. Тобто  нинішня історія – це якраз, 

умовно кажучи, це є занепад  частковий  цих принципів. Тому що є держава, 

яка підписалася, що вона буде їх виконувати, бо Росія є членом Ради Європи, 

є членом ООН, а там є ці ключові принципи: верховенство права, права 

людини і демократія. Але вона їх топче ногами, через те ми маємо таку 

історію. Вона сама топче їх ногами, але використовує міжнародні інституції 

для того, щоб тиснути на Україну і змушувати Україну забути про те, що 



стосовно неї всі ці критерії, всі ці вимоги були порушені, змушує нас закрити 

очі на це. І це є наш великий виклик, і ви маєте це розуміти. 

Коли ви закликаєте Україну до дотримання всіх цих стандартів, це 

дуже добре. Я також є юрист, да, я дуже довго опікувалася саме цими 

питаннями. А скажіть мені, будь ласка, хто буде опікуватися правами цих 

людей, якщо ця держава перестане існувати? Адже ці механізми, які сьогодні 

нав'язує Росія, вони призведуть до ліквідації держави Україна. То до кого ви 

тоді будете апелювати, хто буде ці стандарти забезпечувати? Це в мене є 

питання. 

Коли ми кажемо про людей, справді ми повинні дбати про людей, але 

людей, яких торкнулася війна, є щонайменше чотири категорії. Це є 

передовсім, я перепрошую, але це є солдати і їхні сім'ї, їхні родини. Солдати, 

які загинули, які поранені, які повернулися психологічно травмованими. Хто 

про них згадує?! 

Це є люди, які фактично є біженцями, яких ми назвали внутрішньо 

переміщені особи. Це є люди, які живуть на лінії зіткнення впродовж всього 

цього періоду, і це є люди під окупацією. І знаєте, я вам що скажу? Що 

майбутня єдність цієї держави і майбутнє порозуміння і всі примирення 

залежать не від того, платимо чи ми не платимо пенсії, і від того, чи ми 

торгуємо, чи не торгуємо з цими людьми, а залежать від того, від консенсусу 

між тими чотирма категоріями, наскільки вони зможуть між собою знайти 

порозуміння. А якщо ми будемо думати тільки про людей під окупацією, 

забувши всіх решта, то ми з вами зайдемо в новий громадянський конфлікт. 

І тому, я перепрошую, всі представники міжнародних організацій, але 

якщо ви будете від мене очікувати, що я буду закон приводити у 

відповідність до плану заходу Кабінету Міністрів, то я перепрошую, цього не 

буде. Тому що план заходу, заходів, запропонований Кабінетом Міністрів, 

він спрямований на одну категорію людей, а я хочу побачити чотири, і 

побачити пропорційне ставлення до цих чотирьох категорій людей. 



І нарешті. Якщо ми приймемо цей  закон, ми говоримо про  страшні 

наслідки прийняття цього закону. Але справді страшно –  ми не знаємо. Але 

ми точно знаємо що буде, якщо ми не приймемо ніякого рішення. Буде 

легалізація  внутрішнього конфлікту,  буде звільнення Росії від 

відповідальності, буде фактично заохочення Росії до нової агресії і буде 

фактично приниження  України відповідальністю за злочини Росії і буде 

фактично провокація всередині України   до нового громадянського 

конфлікту. Закон не є гарантією. Але закон дає нам шанс. 

І я хочу звернутися… тут була цитата, ця цитата належить Аденауеру: 

"Свобода або єдність!" Тоді він поставив це питання – свобода чи єдність в 

той момент, коли він приймав рішення відділитися від окупованої  

радянськими військами Східної Німеччини для того, щоб побудувати 

успішну федеративну Німеччину. Це тоді було прийняте рішення. свобода 

або єдність! Вибирайте.  Я знаю, що страхів багато. Але, крім нас, цього 

ніхто не зробить. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Оксана Іванівна.  

Ми завершили обговорення цього законопроекту. Під час обговорення 

прозвучало… принаймні я зафіксував для себе три пропозиції. 

Першої прозвучала пропозиція  створити робочу групу. 

Другою прозвучала пропозиція відправити на  доопрацювання.  

І третьою пропозицією  прозвучало рекомендувати Верховній Раді  

України прийняти цей  закон в першому читанні.  

Інших пропозицій не надходило. Ставлю на голосування пропозиції в 

порядку надходження. У нас присутні 12 членів комітету. Нагадую, що  для 

прийняття позитивного рішення, нам необхідно підтримку 7 голосів за ту чи 

іншу пропозицію. 

Хто за те, щоб створити на базі нашого комітету робочу групу для 

доопрацювання цього законопроекту з залученням представників нашого 

комітету, з залученням авторського колективу, із залученням  максимально 



широкого  кола експертів для того,  щоб підготувати законопроект та зняти 

принаймні ті зауваження, на які вже погодилися представники авторського 

колективу. Хто за те, щоб  створити робочу групу по цьому  законопроекту, 

прошу голосувати, колеги. 

 

 _______________. Десять.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  10 – за.  Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Двоє. 

Рішення прийнято.  

Колеги, голова робочої групи, які є пропозиції? Да, будь  ласка, Олена 

Володимирівна.  

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. У мене є пропозиція, тому що, враховуючи те, що  

ініціатором цієї… ініціаторами цієї ініціативи, вибачте, є фракція 

"Самопоміч", можливо, Любомиру Зубачу це запропонуємо, і туди  увійде 

весь авторський колектив і запросять туди всіх експертів, які можливі, 

починаючи від Кабінету Міністрів, як не спірно відбувається взаємодія в 

цьому відношенні, і до тих міжнародних експертів, які сьогодні  

запропонували нам всі структури, які сьогодні присутні на комітеті. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень, колеги? Хто за те, щоб призначити 

Любомира Львовича Зубача керівником цієї робочої групи, уповноважити 

Любомира  Львовича за погодженням з головою комітету сформувати 

персональний склад, провести необхідні засідання і доповісти комітету 

результати роботи?  Хто за  таке рішення, прошу голосувати. Хто –  проти? 

Немає. Хто – утримався? Один. Рішення прийнято.  

У нас 11 членів комітету залишилося для голосування, тобто 10 – за, 1 

– утримався.  Хто проти, вибачте, я не запитав? Немає. Рішення прийнято.   

Тобто ми на цьому закінчили  обговорення цього питання. В принципі 

гості можуть іти, але до членів комітету у мене прохання залишитися, у нас 



ще є ще в "Різному" низка питань. Єдине, що у мене коротке питання до 

представників Ради Європи.   

(Промова іноземною мовою) 

Пану Брійя мікрофон включіть, будь ласка. 

 

РЕЖІ БРІЙЯ.   (Виступ іноземною мовою)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Промова іноземною мовою) 

Шановні колеги члени комітету, ми в принципі  вичерпали порядок 

денний, але в нас є багато питань в "Різному". 

По-перше, по-перше, за період, коли ми  не проводили засідання 

комітету, у нас  відбулися дні народжень, і я хотів би  привітати нашого 

колегу новообраного головою робочої групи Любомира Львовича Зубача з 

днем народження. (Оплески) І у Курила Віталія  Семеновича був день 

народження, ми його теж вітаємо,  його з нами  зараз немає. (Оплески) 

Шановні колеги, коротка інформація. Відповідно до плану роботи 

комітету на шосту сесію  у нас передбачено дві дуже неприємні події, дуже  

неприємні насправді, і ми повинні бути до них готові. Це візит до 

Королівства Швеції і візит до Федеративної Республіки Німеччини. Я хочу 

повідомити, згідно з домовленостями з нашими партнерами  у нас 12 членів 

комітету можуть увійти до  складу делегації, тому "хто перший – того і 

тапки". Це перше. Тому,  будь ласка,  до секретаріату комітету всі, хто бажає  

подати інформацію. 

Шановні колеги, у нас є одне коротке питання, яке ми можемо 

розглянути в "Різному". Ви знаєте, що  ми прийняли 42 рішення щодо дат 

призначення окремих позачергових виборів – 42 рішення. У нас по цих 

рішеннях наступна ситуація: у нас по одному із рішень  по Кіровоградській  

області, по Обознівському району є звернення  обласної  адміністрації, що у 

них почався процес добровільного об'єднання. І у нас іще по  трьох, 



наскільки я не помиляюся, сільських радах є  листи від різних суб'єктів про 

те, що у них починається такий процес.  

Тому  зараз Олена Петрівна Бойко нам дуже коротко доповість.  

Але суть питання така, по цих чотирьох є пропозиція рекомендувати 

Верховній Раді відкласти розгляд цих питань, а по інших встановити іншу 

дату.  

Будь ласка, Олена Петрівна. Але, якщо можна, коротко. 

 

БОЙКО О.П.  Шановні колеги, я вам хочу нагадати, що ми відкликали 

питання виборів Хишківської сільської ради Конотопського району Сумської 

області, це законопроект 5618-29, у зв'язку з тим, що там почався процес 

добровільного об'єднання громад, він вже відкликаний. 

Далі. Що стосується Кіровоградської обласної держадміністрації, вже 

Сергій Володимирович сказав, це законопроект 5618-15. Є пропозиція його 

відкласти, тому що надійшло звернення, що там теж проходить процес 

добровільного об'єднання. Також пропоную відкласти 5618-35 стосовно Буду 

Орловецької сільської ради Городишівського району Черкаської області у 

зв'язку з теж процесом добровільного об'єднання громад. І 5618-8 це 

Малинецька сільська рада Любарського району Житомирської області, також 

звернулася до нас з проханням відкласти у зв'язку з добровільним 

об'єднанням. По цим трьом останнім є ще прохання і пропозиція направити 

листи до відповідних обласних адміністрацій для того, щоб вони 

проінформували нас щодо стану такого добровільного об'єднання чи 

доцільності проведення виборів, якщо об'єднання не відбудеться.  

І ми з вами приймали рішення стосовно того, що вибори у нас будуть в 

березні місяці, дата вже не є актуальною. І якщо завтра ми голосуємо про 

призначення 42 виборів, за винятком тих, що я назвала, то нам з вами з 26 

березня потрібно змінити дату. Є пропозиція 30 квітня це найближча 

можлива дата, яка відповідно до чинного законодавства може бути 

прийнятною.  



І ще одне питання до Центральної виборчої комісії в мене було. Чи 

наскільки у нас є фінансове забезпечення стосовно виборів, які ми 

призначаємо на 30 квітня і подальша доля фінансування перших виборів 

об'єднаних громад і позачергових виборів, які ми будемо в подальшому 

призначати? І звернення по Київській області.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  5618-20. 

 

БОЙКО О.П.  Так.  5618-20 – це звернення народного депутата України 

Гаврилюка, це Київська область, Гореницька сільська об'єднана громада, 

також у нас є інформація, що вони почали добровільне об'єднання громад. 

Також це питання пропонуємо відкласти і звернутись до Київської обласної 

адміністрації для того, щоб вони дали нам рекомендації щодо цього 

об'єднання і інформацію.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Олена Петрівна, колеги, у нас… 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, у нас є пропозиція. Перше, по трьох 

населених пунктах звернутися до голів обласних державних адміністрацій з 

інформацією, який стан об'єднання -  необ'єднання. Далі: до з'ясування всіх 

обставин рекомендувати парламенту відкласти розгляд проектів постанов 

5618-8, 5618-15, 5618-20 і 5618-35. При цьому ми переносимо дату виборів на 

30 квітня. Ми доручаємо Олені Петрівні Бойко проінформувати про дане 

рішення Комітету Верховної Ради під час доповіді по цих питаннях. І ми 

приймаємо рішення повернутися до розгляду питань по чотирьох населених 



пунктах після отримання запитуваної інформації. Немає заперечень? Є 

пропозиція підтримати це голосуванням. Хто за таке рішення, прошу 

голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто –  утримався? Немає. Рішення 

прийнято одноголосно. 

ЦВК, коротка інформація. Ні? Так? Чи немає ЦВК? О'кей.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, ще одна коротка інформація. У нас є 

можливість ознайомитись з відомостями про участь народних депутатів у 

засіданнях комітету. Будь ласка,  ви маєте можливість це зробити. 

Є можливість ознайомитись з результатами законопроектної роботи 

підкомітетів. Це теж ви можете зробити. У нас передбачено планом роботи 

комітету проведення 20 лютого, у понеділок, о 14 годині спільно з Комітетом 

з питань прав людини круглого столу, який називається "Практика роботи 

електронних петицій: підсумки року застосування та шляхи вдосконалення". 

Тобто це елементи парсипативної демократії. Тому Бойко, Федорук, Бублик, 

будь ласка,   можете взяти участь в круглому столі. Да.  Тобто це 20 лютого, 

14 година.   

Колеги, у нас до комітету надійшло запрошення  Нацдержслужби щодо 

участі у 20-му засіданні ………  "Реформа державного управління", 

тематичної платформи "Демократія: належне урядування та стабільність". Це 

відбудеться 16-17 березня. До речі, 17 березня це відбудеться, якщо зараз 

буде згода комітету, у нас в комітету. І вони пропонують,  щоби комітет 

приєднався до організації цих міроприємств.  

Нема заперечень? Тоді, колеги, це  треба проголсоувати.  

Хто  за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую. Хто – проти? 

Немає. Хто – утримався? Немає.  

Ще одна коротка інформація. У нас 24-25 березня… ми отримали від  

львівського міського голови запрошення прийняти членам комітету участь у 



форумі місцевого самоврядування. Це так, як було  в минулому році, якщо 

пам'ятаєте. І ми одночасно проводили  там  виїзне засідання комітету. В 

принципі є пропозиція цю традицію не порушувати. Нема…  

(Загальна дискусія)  

 Нема заперечень?  (Шум у залі)  

 

______________.  ….раньше он делал  это мероприятие на 6 апреля. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам скажу більше, я пропонував прийняти участь  в 

обіді і у вечері, а засідання комітету  не проводити. Але там була певна 

дискусія і вирішили все-таки провести засідання комітету.  

Якщо немає заперечень… (Шум у залі)  

25-25 березня. Тобто це у Львові  щорічний форум. (Шум у залі)  Да. 

Колеги, це п'ятниця-субота. 

Колеги, ще раз інформую, що планом роботи комітету передбачено  

проведення  24  лютого у місті Пирятин Полтавської області круглого столу: 

"Практика застосування  Закону України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" на прикладі територіальних в Полтавській області". 

Тому запрошуємо всіх. Делегацію очолює Сергій  Володимирович 

Кудлаєнко.  

Одночасно в цей день буде проходити Всеукраїнська конференція, яка 

буде проводитися за ініціативою Інституту громадянського суспільства. Вона 

називається "Від утворення об'єднаних територіальних громад до розумного 

зростання". Вона буде проводитися з 10 до 18 години в Українському домі. 

Ми отримали офіційне запрошення. Будь ласка, члени комітету 

визначаються, хто їде у Пирятин, а хто в цей день приймає участь в роботі 

відповідної конференції. 

 

_______________. (Не чути)  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Оце вже, тут ніхто не сумнівається. 

Колеги, ми отримали на комітет звернення голови робочої групи з 

підготовки нової редакції Закону України "Про звернення громадян", від 

Комітету з питань прав людини, від пані Ірини Суслової щодо визначення 

представника нашого комітету до складу цієї групи. Любомир Львович. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Я? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А хто? (Шум у залі) Як не ви, то хто? У вас... ми ж 

вас вітаємо. Колеги, нема заперечень, що Любомира Львовича ми 

рекомендуємо? 

Хто за таке рішення, прошу проголосувати, колеги. Хто – проти? 

Немає. Хто – утримався? Один. 

І, колеги… Поздно.   

Колеги, є ще така пропозиція. Беручи до уваги, що у нас 1 травня буде 

річниця з дня набрання чинності Закону "Про державну службу", 17 травня 

провести засідання комітету, яке присвячене, по суті, року виконання Закону 

"Про державну службу", на якому розглянути різні аспекти виконання Закону 

"Про державну службу" –  як фінансові, так і людські, організаційні та будь-

які інші, запросивши всіх зацікавлених осіб для реальної змістовної дискусії. 

Якщо… 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо нема заперечень, тоді у мене все.  

Колеги, у кого ще які є заяви? Да, будь ласка. 

 

_______________. Пане голово, дозвольте. Сьогодні ваші колеги 

народні депутати згадували про Асоціацію об'єднаних територіальних 

громад. І я хочу скористатися нагодою і як член правління цієї асоціації і 



директор з питань розвитку цієї асоціації сказати буквально два слова і 

оголошення.  

Отже, дійсно, Асоціація об'єднаних територіальних громад, як і 

Асоціація органів місцевого самоврядування, створена в кінці листопада 

минулого року.  

Ми знаходимося на першій стадії становлення, тому вважали б 

запередчасне запрошувати народних депутатів на свої загальні збори, які 

відбудуться 16 лютого в готелі "Україна" о 14.00. Але оскільки народні 

депутати вже знають про асоціацію і вже цікавляться асоціацією, то ми, 

звичайно, будемо раді бачити вас на наших зборах. Асоціація абсолютно 

відкрита до співпраці. Ми маємо, дійсно, початки співпраці із асоціацією 

обласних районних рад, і ми будемо, безперечно, дуже раді співпраці з 

комітетом. В асоціацію за два місяці увійшли об'єднані територіальні 

громади вже з 15 регіонів, і процес продовжується. Кількісний склад 

асоціації ми оголосимо на загальних зборах. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, за інформацію. 

Будь ласка, Олена Петрівна Бойко.  

 

БОЙКО О.П. Я б хотіла просто уточнити статус. Ми знаємо чинне 

законодавство, і все ж таки я хочу почути ваш статус.  

 

_______________.  Ні, ми знаємо, знаємо.  

Ми утворені згідно з Законом України про асоціації органів місцевого 

самоврядування. Закон визначає два можливих статуси – всеукраїнський і 

місцевий. Ми утворені як асоціація з місцевим статусом. До прикладу з 

подібним статусом діє Асоціація енергоефективних міст України, яка діє теж 

екстериторіально, тобто діє по всій території України, маючи при цьому 

статус місцевої асоціації.  



Так само утворені ми, оскільки утворити всеукраїнську асоціацію 

об'єднаних територіальних громад зараз взагалі неможливо, тому що процес 

об'єднання не завершився. І сказати, що таке більш  як половина органів 

місцевого самоврядування відповідного рівня зараз неможливо. Тому це 

єдиний статус, який дозволив нам створити окремий майданчик для 

об'єднання саме ОТГ. Тому що вони потребують такого майданчика, і ця 

асоціація утворена на вимогу і за ініціативою ОТГ. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, хто ще хотів висловитися? Якщо ніхто, то тоді дозвольте 

оголосити засідання комітету закритим. Дякую. 

 

 

 

 

 


