СТЕНОГРАМА 
засідання Комітету з питань  організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
22 липня 2022 року
Веде засідання  Голова Комітету КЛОЧКО А.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! У нас поки що 13 членів комітету доєдналися. Ми ще чекаємо, поки до нас доєднаються всі наші члени комітету. Ми зараз почнемо трошки згодом. Дякую всім, що доєдналися. Дякую. 
Шановні колеги... Пане Рубльов, радий вас бачити. Тепер завдяки вам і всім нашим народним депутатам у нас є кворум. Вітаю всіх, шановні колеги!
Ітак, перед началом нашого засідання хотів привітати нашого колегу Іванова Володимира Ілліча з днем народження. Чотирнадцятого липня в нього ювілей. Володимир Ілліч, бажаємо вам віри, здоров'я, мирного неба, а всім нам – перемоги!
Шановні колеги, ми проводимо засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі Zoom у порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України" із застосуванням пункту 4 розділу VIII "Прикінцевих положень". Нагадую, що до складу нашого комітету входить 26 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. На засіданні на зараз зареєструвалися 16  народних депутатів. Кворум у нас є. Оголошую засідання комітету відкритим.
Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Ісаєнко не буде  заперечувати, допомогу по підрахунку голосів буде надавати нам секретаріат. Дмитро Валерійович, не заперечуєте? Ні. Дякую.

ІСАЄНКО Д.В.  Не заперечую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Радий вас бачити. 
Ітак, шановні колеги, я кожному із вас в алфавітному порядку буду  надавати слово для того, щоб ви особисто представлялися, що берете участь у  засіданні комітету. Прошу включати  відео та мікрофон. Якщо хтось там з деяких причин може знаходитися в дорозі, попередьте ваше рішення, чи можемо ми його врахувати за законопроекти, які ми сьогодні розглядаємо, про яке ви нас сповістіть, будь ласка. 
Тому одразу робимо перекличку. І одразу, шановні колеги, вношу пропозицію підтримати та проголосувати порядок денний засідання комітету за основу та в цілому. Тому прошу одночасно, ще раз, наголошувати, що ви берете участь у засіданні комітету і підтримку порядку денного за основу та в цілому.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за", беру участь в засіданні комітету особисто. За прийняття порядку денного за основу та в цілому. 
Прошу далі. Аліксійчук Олександр Васильович. 

 АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук Олександр, беру участь у комітеті особисто, голосую за основу і в цілому. Підтримую законопроект. Я в дорозі, якщо пропаде зв'язок, голосую "за". Прошу врахувати мій голос "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За всі законопроекти? І там ще буде в нас...

АЛІКСІЙЧУК О.В. Так.

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... пані Аліна Загоруйко в кінці, пам'ятаєте, там була. Якщо так, то ваш голос ми враховуємо "за", пане Аліксійчук. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. За Аліну, так.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Дякую. Але якщо буде зв'язок, буду радий вас... 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Я на зв'язку, це на випадок, якщо зникне. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Васильович. 
Балога Віктор Іванович. Віктор Іванович поки що не доєднався. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Безгін присутній особисто на засіданні комітету. Підтримую порядок денний за основу та в цілому. Але, пане голово, з порядком денним дивні дива. В нас знову порядки денні формуються незрозуміло як. Законопроект, який підтримують всі, зокрема Президент, потрапляє в порядок денний в останній момент, і то в початковому його немає. Власне, рішення і реакція на те, що росіяни хочуть на наших територіях проводити референдум, голова підкомітету Аліна Загоруйко має виносити "Голосу" у чаті комітету. Це суперечить домовленостям, які були. Тому, звісно, зараз голосуємо. Але про це треба окремо буде говорити.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович. Просто ми обговорювали з пані Аліною Леонідівною це питання, і не зовсім так, як ви сказали. Порядок денний формується згідно тих правил, які ми з вами всіма узгодили раніше. Дякую за вашу позицію, вона точно буде врахована.  
Білозір Лариса Миколаївна. Немає пані  Білозір.
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. Бондар підтримує порядок денний і законопроект. Я в дорозі, якщо відключиться зв'язок, то прошу врахувати мій голос "за", я згодна повністю. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Ганна Вячеславівна. 
Гузь Ігор Володимирович. 

 ГУЗЬ І.В. Вітання, колеги! Присутній особисто, беру участь, підтримую порядок денний.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає поки що. 
Дунда Олег Андрійович. Олег Андрійович! 

ДУНДА О.А. Дунда Олег Андрійович присутній на засіданні особисто. Я за основу і в цілому по порядку денному. Доброго дня ще раз всім! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Доброго дня, колеги. Особисто беру участь у засіданні комітету та підтримую порядок денний за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Аліна Леонідівна, там було заперечення у Віталія Юрійовича Безгіна. Скажіть, чи ми обговорювали з вами це питання чи ні?

ЗАГОРУЙКО А.Л. Ну, ми то вчора з вами обговорювали, але тільки вчора. І логічно було би, якби це питання було в порядку денному, оскільки секретаріат був в курсі моїх намірів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аліна Леонідівна, ви знаєте, що мій кабінет завжди відкритий. Я щодня знаходжуся  тут. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую. Ми з вами переговорили. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я впевнений, що у нас немає тих заперечень, які Віталій Юрійович озвучив. Тому, якщо в когось є запитання, я з 8-ї до 11-ї, майже 10-ї вечора, щодня в кабінеті, і радий вас бачити, і телефон працює. 
Дякую, Аліна Леонідівна. 

 _______________. Андрій Андрійович, я, безумовно, піднімав би це питання більше, тому що ми ж розуміємо, про що говоримо. Ми завжди казали, що з головами підкомітетів ми обговорюємо питання порядку денного до засідання комітету. Цього не було. Тому давайте ми зараз не будемо це питання піднімати, переходимо до порядку денного, а це питання обговоримо окремо. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванов Володимир Ілліч. Пан Іванов не доєднався. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко, беру участь особисто за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. Кальцев. Немає. 
Качура Олександр Анатолійович. 
Пані Білозір, ви до нас доєднались? 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір на місці. Колеги, доброго дня. Що ми голосуємо? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Порядок денний за основу та в цілому, а також…
 
БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за, за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Особисто берете участь, так? 
 
БІЛОЗІР Л.М. Да, особисто беру участь. Дивіться, я тут зараз на похоронах. Героя ховаємо на окрузі. Я якщо буду пропадати, то зарахуйте мій голос "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. За законопроекти, які ми сьогодні розглядаємо?

БІЛОЗІР Л.М. За законопроекти, да.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую, Лариса Миколаївна. Ми ваш голос зарахуємо. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. Немає. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр. Особисто беру участь в засіданні комітету і порядок денний підтримую за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. Немає поки що. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Беру особисто участь у засіданні комітету. Підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Всім хорошого і доброго дня, колеги! Особисто присутній, голосую за основу і в цілому. Але їду в дорозі, якщо буду пропадати, будь ласка, врахуйте мої голосування.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Врахуємо ваш голос. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Доброго дня, колеги! Приймаю участь особисто. Голосую за порядок денний за основу і в цілому. Але, колеги, хочу зазначити, що цей законопроект 5091, якщо не помиляюсь, я не знаю як ми його будемо сьогодні приймати, незважаючи на те, що ми всі згодні в принципі з його прийняттям, але він абсолютно не готовий. І я не знаю, чи колеги встигли ознайомитися з таблицею. Я, наприклад, точно ні. 
Тому за цей законопроект сьогодні… та взагалі пропоную або його відкласти, або … (Не чути)  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно, я впевнений, що ми його… (Не чути) опрацюємо і ми його з вами підтримаємо. Це необхідний законопроект сьогодні на порядку денному. Я розумію ваші зауваження, але працювали достатньо плідно і довго разом з секретаріатом. Дякую за ваше зауваження, я впевнений, що ми знайдемо з вами тут згоду.
Перепрошую, далі переходимо. Поляк Владіслав Миколайович. 

ПОЛЯК В.М. Доброго дня! Поляк присутній особисто. Підтримую порядок денний за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Присутній особисто. Підтримую порядок денний за основу і в цілому. Якщо у мене десь у дорозі буде зникати зв'язок, прошу зарахувати мій голос "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вячеславе Володимировичу.
Саврасов Максим Віталійович. Не доєднався поки що пан Саврасов.
Стріхарський Андрій Петрович.

САВРАСОВ М.В. Саврасов присутній, беру участь в роботі комітету. Порядок денний підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Перепрошую, не побачив вас.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський присутній особисто. Підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Петрович. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний на засіданні комітету присутній. Підтримую за основу і в цілому порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович. 
Шуляк Олена Олексіївна. Вона на зустрічі, доєднається. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков Іван присутній особисто. Порядок денний підтримую. Але, колеги, в дорозі, дуже поганий зв'язок. Всі законопроекти "утримуюсь", окрім питання Загоруйко. Загоруйко питання "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Шановні колеги, у нас 18 – за. Рішення прийнято.
Переходимо до наступного питання порядку денного. Це в нас питання: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками (реєстраційний  номер 7029), автори - народні депутати Нальотов, Літвінов, Шуляк, Микиша та інші. 
Прошу до слова народного депутата України Дмитра Олександровича Нальотова. І прошу представити даний проект. Регламент - до двох хвилин. Дякую. 

НАЛЬОТОВ Д.О. Доброго дня, колеги! Дякую за можливість виступити на вашому комітеті. 
Я не знаю, чи всі стикалися з ухваленням рішень в ОСББ в багатоквартирних будинках. Я маю особистий досвід, і можу сказати, що це був ще той виклик, і це досить непроста історія. Впевнений, що у кожного, хто створював ОСББ, є власна історія поневірянь і випробувань. І ми говоримо лише про початок роботи - це про створення юридичної особи. 
Ухвалення рішень ще до війни було надскладним, а зараз, в умовах військового часу, стає майже неможливим. Майже 13 мільйонів людей сьогодні вимушені були покинути свої домівки. Для того, щоб зібрати рішення, ми маємо зібрати всі паперові документи, особисто повідомити кожного співвласника або листом рекомендаційним, або особисто під підпис. Це дуже сильно ускладнює і удорожчує процес кожних зборів. 
Законопроект 7029 розблоковує можливість ухвалення рішень в багатоквартирному будинку, дає можливість повідомляти співвласників електронними повідомленнями, а не тільки особисто. Можливість проведення зборів онлайн, які відбуваються сьогодні в багатьох інших сферах. Запровадження електронного і змішаного, письмового і електронного голосування, тобто участь співвласника не буде обмежено фізичним місцезнаходженням. Зниження порогу ухвалення рішень до 50 відсотків по деяким питанням. 
Законопроект 7029 потребує щонайшвидшого розгляду і голосування, щоб розблокувати можливість людей навіть в умовах війни вирішувати долю своїх будинків і готуватися до надзвичайно складного для всієї країни опалювального сезону. 
Від себе хочу додати, що законопроект був зареєстрований і розроблявся того часу головою підкомітету Олександром Літвіновим, проговорений з Мінцифрою, з Мін'юстом. Він коротенький, він точково вирішує саме моменти електронного голосування. 
Всі процеси пророблені, узгоджені. Я прошу вас проголосувати, підтримати його в першому читанні, винести в зал. І сподіваюся на те, що ми його там доопрацюємо, якщо в когось є якісь запитання, і винесемо вже на друге читання, розблокуємо ці процеси, дозволимо людям приймати швидко рішення, зручно приймати рішення і готуватися до опалювального сезону та таке інше.
 Дякую за увагу вам.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Олександрович.
Шановні колеги, я сповіщу вам рішення підкомітету. Це рекомендувати парламенту проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками (за реєстраційним номером 7029) включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання; рекомендувати Верховній Раді України проект за реєстраційним номером 7029 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
Зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та редакційного доопрацювання проекту закону і узгодження окремих його положень з іншими положеннями законодавства, комітетом також вирішено врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до статті 1, статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту, зокрема відносно узгодження окремих положень законів України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про особливості здійснення… власності у багатоквартирному будинку" щодо процедури голосування на зборах співвласниками багатоквартирному будинку та прийняття ними рішень, а також деяких положень законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" щодо використання кваліфікованого електронного підпису та електронних документів під час письмового опитування співвласників тощо. 
Звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити про це під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України. Співдоповідачем з цього питання на планерному засіданні Верховної Ради визначити мене, голову комітету Клочко Андрія.
Чи бажають виступити члени комітету з цього питання? Чи, можливо, запрошені? Рук я не бачу. 
Шановні колеги, тоді ми з вами завершили обговорення. Я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео і мікрофон. Якщо ви за, будь ласка, сповістить про це; якщо ви проти чи утримались, теж прошу на цьому наголосити. 
Ітак, прошу підтримати і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за даний законопроект з врахуванням 116 статті. 
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук Олександр голосує за з урахуванням 16-ї чи 116-ї?

ГОЛОВУЮЧИЙ. 116 статті. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. З урахуванням 116 статті. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Васильович. 
Балога Віктор Іванович. Не доєднався. 
Віталій Юрійович Безгін. 

БЕЗГІН В.Ю. Голосую за основу з урахуванням 116 статті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович. 
Білозір Лариса Миколаївна. Ми голос врахували її.
Бондар Ганна Вячеславівна. 

 БОНДАР Г.В. Бондар за основу з урахуванням 116-ї.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. 

 ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає.
Дунда Олег Андрійович.

 ДУНДА О.А.  Дунда  утримався.         

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л.  Загоруйко, підтримую з урахуванням 116-ї.    

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна. 
Іванов Володимир Ілліч не доєднався до нас? Немає поки що. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

 ІСАЄНКО Д.В.  Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Немає. 
Качура Олександр Анатолійович. Немає. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. За, з урахуванням 116 статті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. Не доєднався. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С.  За, з урахуванням 116-ї. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович. 
М'ялик Віктор Ничипорович. Віктор Ничипорович, видно, в дорозі, але його голос ми врахуємо "за", так як він про це повідомив раніше. 
  Плачкова Тетяна Михайлівна. Тетяна Михайлівна! 

ПЛАЧКОВА Т.М.  Плачкова – за, за основу і  в цілому з урахуванням 116-ї. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почув. Дякую. 
Поляк Владіслав... 

ПОЛЯК В.М.  Поляк – за, з урахуванням 116 статті. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан М'ялик до нас доєднався. Прошу ще раз  сповістити. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Ничипорович. ваш голос враховано.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Голос ми врахуємо, бо він в дорозі. 
Саврасов Максим Віталійович.

САВРАСОВ М.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За, з урахуванням 116 статті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За, з урахуванням 116 статті. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович.
Шуляк Олена Олексіївна, чи доєдналися ви до нас? Немає.
Юнаков Іван Сергійович. Ви в дорозі. Але ваш голос - "утримався". Ми враховуємо так, як ви попередили до цього.
Шановні колеги, у нас 16 – за, 3 – утримались, проти – 0. Рішення прийнято. 
І ми переходимо далі, до наступного питання порядку денного. Дякую за голосування. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Це номер 7398, друге читання. 
Прошу до слова голову підкомітету Олега Андрійовича Дунду сповістити рішення підкомітету. 

ДУНДА О.А. Дякую, Андрій Андрійович.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович, прошу перейти до розгляду пропозицій та правок.

ДУНДА О.А. Зрозуміло. Дякую, Андрій Андрійович. 
Шановні колеги, доопрацювання даного законопроекту до другого читання здійснено підкомітетом з питань будівництва та проектування спільно з секретаріатом комітету, з Міністерством розвитку громад та територій України та інших міністерств, в тому числі Мінцифри і департаменту надзвичайних ситуацій, за наслідками розгляду внесених до нього поправок і пропозицій народних депутатів України.
Підготовлений до другого читання законопроект наведено у вигляді порівняльної таблиці, яка містить 169 правок, та пропозиції від 12 суб'єктів права законодавчої ініціативи, з яких враховано 55 пропозицій, враховано редакційно 35 пропозицій, враховано частково 8 та відхилено 71 пропозицію. Тобто ми підійшли до цього питання досить конструктивно, більшість правок та пропозицій було враховано в тому чи іншому вигляді.
Окрім того, вчора на засіданні підкомітету, дякую пані Ганні Бондар, вона поставила дуже важливе запитання відносно повноважень органів місцевого самоврядування, начальників військово-цивільних (військових) адміністрацій в частині розроблення планів розміщення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів. 
Після засідання підкомітету у нас була невеличка розмова і нарада з Міністерством регіонального розвитку, на якому була запропонована пропозиція, яку я зараз винесу на голосування, правку, яка вирішить це питання. 
Тому за наслідками обговорення пропоную включити та врахувати  в порівняльній таблиці законопроекту за реєстраційним номер 7398 в остаточній редакції поправку такого змісту.
Пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" поповнити підпунктом 5 такого змісту: "Протягом місяця з дня набрання чинності цим законом розробити і затвердити плани розміщення та укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях. Забезпечити населення необхідною кількістю місць в захисних спорудах цивільного захисту, в спорудах подвійного призначення, в найпростіших укриттях. Забезпечити приведення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення до нормативних вимог. Забезпечити безперешкодний доступ населення до захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів". Цитата завершена, правка.  
Це є узгоджене питання з Міністерством регіонального розвитку. З мого розуміння, це є дуже правильно, і в тому числі є сутністю даного законопроекту. Тому, пане голово, прошу поставити дану правку на голосування. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, Олег Андрійович, ми її поставимо окремо на голосування. Чи давайте зараз одразу поставимо. Який номер? 

ДУНДА О.А. Зараз, зараз. Ну, цитата з голосу, як я тільки що зацитував. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тоді ставиться дана пропозиція на голосування. Прошу підтримати пропозицію, яку озвучив Олег Андрійович, до голосування, саме цю пропозицію. 

ДУНДА О.А. Дунда – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дунда – за. 
Клочко – за. 
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балоги немає. 
Березін Максим Юрійович. 

БЕРЕЗІН М.Ю. Підтримую правку Олега Дунди. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. Немає, але голос її врахуємо. Вона про це повідомляла.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар підтримує. І дуже дякую… (Не чути) за оперативну і якісну роботу над цією правкою.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Ігор Володимирович, ви з нами?  Немає.
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 

ГУРІН Д.О. Є. Колеги, Андрій Андрійович, я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Плюс. Дякую вам за позицію.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Підтримую пропозицію Олега Дунди. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч не доєднався до нас? Його немає. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцева немає. 
Качура Олександр Анатолійович не доєднався?  Немає. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. За. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський. Немає. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик підтримує правку Дунди.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Тетяна Михайлівна Плачкова, прошу. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Підтримую поправку Дунди, за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Поляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Його немає, але голос він просив врахувати "за".
Саврасов Максим Віталійович. Максим Віталійович, звук, будь ласка, включіть. 

САВРАСОВ М.В. Підтримую. Підтримую правку. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна доєдналась до нас? Немає. 
Юнаков Іван Сергійович. Пане Юнаков? Немає поки. 
Ітак, шановні колеги, у нас 18 – за, 1 – утримався (це Юнаков). Рішення у нас прийнято. 
Тому далі, шановні колеги, переходимо…  Пропонується…

 ДУНДА О.А. Андрій Андрійович, прошу дати можливість завершити.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, прошу. 

 ДУНДА О.А.  Дякую. Дякую за ваше голосування. 
(Шум у залі)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз перепрошую… Ага, Рубльов, да, ми ваш голос врахували. 

РУБЛЬОВ В.В. У мене зв'язок зникає. Тому я…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пане Рубльов, ми вашу… Вячеслав Володимирович, ми ваш голос врахуємо, так, як говорили. Тому, якщо нема зв'язку, ви доєднуйтесь. Але дякую за те, що сумлінно  виконуєте обов'язки. Дякую. 
Прошу, Олег Андрійович. Перепрошую.

ДУНДА О.А. Дуже дякую, шановні колеги, за вашу підтримку  голосування. Це дійсно дуже  правильна правка, яку відпрацьовували вчора пів дня, щоб встигнути до комітету, ще раз подяка від мене.
Йдемо далі. В порівняльній таблиці законопроекту запропоновано  відхилити наступні пропозиції: з 6 по 8, 10, з 16 по 19, 22, 31, 32, з 35 по 38, 41,  45, 51, 52, з 55 по 57, 62, 64, 66, з 77 по 89, 95, 99, зі 102 по 104, 106, 107, зі 113 по 116, з 119 по 122, зі 124 по 126, 130, 134, 141, 150, 152, 153, зі 156 по 159, 161, зі 164 по 166, 168-у. Це ті правки, які ставляться на відхилення, всі інші, а це більшість, вони враховані в тому чи іншому вигляді. 
Тому, пане голову, прошу поставити дані поправки та пропозиції на відхилення.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, тоді ставлю пропозицію, озвучену Олегом Андрійовичем Дундою, про відхилення 71 пропозиції, ці правки відхилені. Ставлю на відхилення. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за відхилення даної  пропозиції, озвученої Олегом Андрійовичем.
Аліксійчук Олександр Васильович.


АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук за відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога. Не доєднався.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. Ми її голос врахуємо "за", так як вона просила про це сповістити.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар за відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За відхилення

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін. Не доєднався.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Зараз, секунду. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Підтримую відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. Не доєднався. 
Ісаєнко Дмитро Володимирович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко за відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев не доєднався. Качура також.
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський не доєднався.
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Пан М'ялик, знаємо, що ви в дорозі. Якщо ви нас чуєте, доєднайтесь. Якщо ні, то ми ваш голос врахуємо "за", як ви про це наголосили на початку засідання. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик за відхилення.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна Михайлівна, Віктор Ничипорович ваші голоси враховані. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович. 

ПОЛЯК В.М. Поляк за відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Пан Рубльов у дорозі, але його голос так само ми врахуємо, як він наголосив про це на початку засідання. (Шум у залі)
 Пане Вікторе Ничипоровичу, ви мікрофон, будь ласка, вимкніть, бо ми чуємо, хто вам тарабанить.
Саврасов Максим Віталійович.

_______________.  Колеги, почули?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, почули. 
Саврасов Максим Віталійович. Пан Саврасов? Немає поки що.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний підтримує відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Олена Олексіївна Шуляк. Не доєдналась. 
Юнаков Іван Сергійович. "Утримався" його голос.
Шановні колеги, у нас 17 – за, 1 – утримався. Рішення прийнято. 
Ітак, прошу голову підкомітету Олега Андрійовича Дунду зачитати пропозицію, узгоджену з Міністерством розвитку громад та територій України… (Не чути)
Ітак, шановні колеги…

ДУНДА О.А. Дякую, Андрій Андрійович. Завершую свій виступ.
Тому, колеги, підкомітет пропонує комітету рекомендувати парламенту проект за реєстраційним номером 7398 прийняти в другому читанні та в цілому. В разі прийняття парламентом проекту закону в другому читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити нашому комітету при підготовці до відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату його техніко-юридичне доопрацювання. Також прошу доручити підкомітету з питань будівництва та проектування спільно з секретаріатом комітету здійснити коригування порівняльної таблиці до проекту Закону за реєстраційним номером 7398 для внесення її на розгляд Верховної Ради України. 
Пане голово, прошу поставити на голосування дану пропозицію. І всіх колег прошу підтримати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І співдоповідачем з цього питання на засіданні Верховної Ради України визначаємо народного депутата Олега Андрійовича Дунду. Не заперечуєте? 

ДУНДА О.А. Так, так.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу... Ставлю зараз на голосування дану пропозицію, озвучену Олегом Андрійовичем, з тим, що він буде доповідати даний законопроект на засіданні Верховної Ради України. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за". 
Аліксійчук Олександр Васильович, прошу, ваша позиція.

 АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук  –  за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович не доєднався. 
Безгін Віталій Юрійович. Віталій Юрійович, будь ласка. Він в дорозі, почекаємо Безгіна. 
Білозір Лариса Миколаївна. Теж на цьому її голос врахуємо "за". 
 Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. Бондар  – за. Вибачте, що без відео, зв'язок не дуже. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякуємо. Ми знаємо, що це ви. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович. 

БЕЗГІН В.Ю.  Безгін – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович, доєдналися. Врахували ваш голос.  
Гурін Дмитро Олександрович. Немає у нас.
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дунда – за.     

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Аліна Леонідівна  Загоруйко.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов не доєднався. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. Немає. 
Качура Олександр Анатолійович.  Не доєднався.   
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. Підтримую. 
  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський Роман Михайлович. Немає в нас, не доєднався.
Микиша Дмитро Сергійович. Пан Микиша! Микиша, звук. 

МИКИША Д.С. Я – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Почув. 
М'ялик Віктор Ничипорович. Віктор Ничипорович  М'ялик.

М'ЯЛИК В.Н. Я підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова  підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович. 

ПОЛЯК В.М. Поляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Рубльов в дорозі, але ми врахуємо його голос, він сповістив про це на початку засідання. 
Саврасов Максим Віталійович. Не виходить на зв'язок. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за. Андрій Андрійович, буду далі без зв'язку, тому прошу наступні всі питання врахувати мій голос "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, Дмитро Сергійович, ваш голос тоді будемо зараховувати "за". Дякую, що про це сповістили. 
Шуляк Олена Олексіївна не доєдналась. 
Юнаков Іван Сергійович. Утримався. 
Шановні колеги, у нас 17 – за, 1 – утримався. Рішення прийнято. 
Ітак, ми переходимо до нашого наступного питання порядку денного. Проект Закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (реєстраційний номер 5091) (друге читання). 
Шановні колеги, я сповіщу вам рішення підкомітету. 
Пропонується рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання проект Закону України про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (реєстраційний номер 5091), прийняти в другому читанні та в цілому. 
Доручити підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва спільно з секретаріатом комітету, здійснити корегування порівняльної таблиці до законопроекту за реєстраційним номером 5091 відповідно до ухвалених висновків комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 
У разі прийняття законопроекту у другому читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити нашому комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 
Доповідачем від комітету при розгляді даного питання визначити народного депутата Шуляк Олену Олексіївну. 
Ітак, шановні колеги, пропонується відхилити 396 позицій. Я зараз їх всі озвучу, і потім обговоримо і поставимо їх на голосування. 
Ітак, пропонується відхилити 396 позицій: 2, 3, 9, 11, з 15 по 17, 21, 22, з 24 по 29, 32, 33, з 36 по 41, з 45 по 53, 55, з 59 по 65, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, з 82 по 88, з 91 по 93, з 95 по 98, 100, 102, з 105 по 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, з 131 по 134, з 136 по 141, 144, 145, 148, з 150 по 155, з 160 по 178, з 180 по 182, 186, з 188 по 203, з 205 по 209, 213, 214, 216, з 218 по 227, з 229 по 231, з 233 по 238, 240, з 244 по 250, 254, з 257 по 263, з 265 по 268,  271, 272, 274, з 276 по 294, з 299 по 306, 309, з 311 по 320, 325, 327, з  329 по 336, 338, 340, з 342 по 393, 409, 410, 413, 414, 417, 418, 425, 426, 429, 433, з 435 по 437, з 439 по 441, з 444 по 450, з 453 по 459, з  461 по 463, 469,  471, з 481 по 489, 491, з 494 по 496, з 500 по 505, 507, з 509 по 511, з 513 по 516, з 518 по 523, 525, 540, 542, 548, 551, 553,  556, 558, 559, 563, 564, 569, 570, 579, 580, 585, 588, 591, 597, 598, 604, 605, 607, 610, 611, 613, 614, 624, 625, 628, з 633 по 635, з 637 по 640 та 650-у. 
Шановні колеги, чи бажають виступити члени комітету чи запрошені? У нас є Мінрегіон, пані Козловська. Тому, Наталія Вікторівна…

КОЗЛОВСЬКА Н.В. Дякую, Андрію Андрійовичу. Доброго дня, шановні колеги! Сподіваюся, в усіх все добре.
 Ми з вами чітко розуміємо, що пожвавлення економічної ситуації в країні можливе тільки шляхом відновлення роботи в тому числі будівельної галузі. Тому ми чітко розуміємо, що запуск процесу іпотеки надасть можливість відновити розвиток ринку будівництва. І, на нашу думку, питання, які піднімаються в цьому законопроекті, дозволять запустити ринок іпотеки, який дозволить нам з вами підтримувати економічну ситуацію в Україні на тому рівні, який дозволить їй, скажімо так, виживати. 
Тому Мінрегіоном зазначений законопроект підтримується. І просимо народних депутатів його підтримати, тому що відновлення ринку іпотеки, на нашу думку, значно спростить життя як громадян, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і мають здійснити, зробити ці процеси самостійно, так і тим громадянам, які можуть це собі дозволити, також пожвавити і вирішити це питання. Тому просимо підтримати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Вікторівна. Дякую за пропозицію. Сподіваюсь, що це буде враховано і всі члени комітету зможуть дослухатися і вашої думки також.
Шановні колеги, я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео та сповістити про ваше рішення, хто– "за", чи "проти", чи "утримались". Прошу підтримати і проголосувати.
Олена Олексіївна до нас доєдналася. Олена Олексіївна, прошу, ваше рішення. 

ШУЛЯК О.О. Пане Андрію, я зараз сиджу на нараді з представниками будівельної галузі Харківської області і Полтавської області. І ми всією великою спільнотою просимо підтримати 5091 як законопроект, який буде розвивати іпотечне кредитування. Тому мій голос "за". 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олено Олексіївно, ми його врахуємо. Дякуємо за вашу позицію.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за даний законопроект. 
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук Олександр підтримує даний законопроект. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Балога Віктор Іванович. Немає. 
Віталій Юрійович Безгін.

БЕЗГІН В.Ю. Безгін – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. Голос враховано, вона сповістила раніше. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Ганна Вячеславівна. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає у нас. 
Дунда Олег Андрійович. Олег Андрійович Дунда. Поки що немає. 
Аліна Леонідівна Загоруйко. Аліна Леонідівна, нечутно. Будь ласка, мікрофон.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тепер почув і врахував. Дякую. 
Іванов. Немає. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Кальцев. Немає. 
Качура не доєднався. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський. Немає. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Тетяна Михайлівна Плачкова.

ПЛАЧКОВА Т.М. Колеги, свої зауваження я вже сказала на початку комітету.  Так, я підтримую цей законопроект, але дуже уважно хочу щоб ми його доопрацювали всі перед тим, як його внести в зал. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми це врахуємо обов'язково. Дякую за вашу позицію.
Поляк Владіслав Миколайович.

ПОЛЯК В.М. Поляк – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Ви в дорозі? Рубльов не може, ну, але голос зарахований. 
Максим Віталійович, бачимо, що ви доєдналися до нас.  Прошу, ваша позиція.  Саврасов.

САВРАСОВ М.В. За. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Чорний – за. 
Юнаков Іван Сергійович. У нас була позиція "утримався", так як його з нами немає…
Шуляк Олена Олексіївна у нас "за" також.
Шановні колеги, 18 – за, 1 – утримався, проти – 0.  Рішення прийнято. Дякую всім. 
Ітак, переходимо до наступного питання порядку денного. Про інформацію, наведену в засобах масової інформації, що стосується організації окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на території України. 
Прошу до слова заступника голови комітету, голову підкомітету з питань  виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліну Леонідівну Загоруйко. 
Прошу, Аліна Леонідівна, ваша позиція. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую.
Доброго дня ще раз всім, колеги! Вдячна, що дочекалися мого питання. Я заберу кілька хвилин вашої уваги. Насправді питання дуже серйозне і ... (Не чути) нашої реакції. 
Шановні колеги, на жаль, станом на сьогодні внаслідок повномасштабної війни Російської Федерації проти України частина наших територій, закріплені у нас в Конституції і знаходяться в межах міжнародно визнаних кордонів, ця частина території є тимчасово окупована агресором. І як ви знаєте, останнім часом як  в українських, так і в іноземних ЗМІ, стала поширюватися інформація про можливу підготовку ворогом проведення на захоплених територіях псевдореферендумів щодо зміни їх статусу.
Також за інформацією, яка наводиться в засобах масової інформації, центрвиборчкомом Російської Федерації планувалося проведення у Ростові-на-Дону семінару за участю представників "ЛНР" і "ДНР", які попросили надати допомогу у відновленні їхніх виборчих систем, а також вирішення питань набору до виборчих комісій та навчання членів виборчих комісій. 
І як профільний комітет Верховної Ради ми маємо на це відреагувати і зробити відповідну... (Не чути), таке моє глибоке переконання. 
Водночас я хочу звернути вашу увагу на те, що в розпорядженні комітету відсутні будь-які документи чи офіційні дані щодо згаданих питань, ...(Не чути) оперувати виключно тою інформацією, яка публікується в засобах масової інформації.
Отже, відповідно до статті 1 Конституції України Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. 
В статті 2 Основного Закону закріплено, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, і територія України в межах існуючого кордону є цілісною і не... (Не чути) 
Розділом ІХ Конституції України закріплено територіальний устрій України і складові його системи, до яких входять всі області України, Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь. Також слід наголосити, що Конституцією передбачено, що питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Це стаття 73 Конституції України.
Призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених вказаною статтею, належить до повноважень …(Не чути) України.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" проведення будь-яких виборів чи референдумів у період дії правового режиму воєнного стану заборонено. Відповідні норми містяться і в Законі "Про всеукраїнський референдум", відповідні норми містяться у Виборчому кодексі. 
Також хочу наголосити, що відповідно… (Не чути) практики щодо референдумів Ради Європи референдуми мають ґрунтуватися на принципі вільного виборчого права. Тобто органи адміністрування мають зберігати нейтральність, а виборці повинні мають змогу вільно формувати свою думку.
Крім того, демократичні референдуми неможливі без дотримання прав людини, зокрема свободи слова і преси, пересування всередині країни, свободи зібрань та об'єднань.
На сьогоднішній день… (Не чути) звірства та злочини, які здійснюють представники збройних сил Російської Федерації та окупаційних адміністрацій, проведені ними референдуми не можна вважати такими, які відповідають демократичним стандартам і практикам.
Згідно з Резолюцією ООН про визначення агресії військова окупація території іншої держави або її частини, який би тимчасовий характер вона не мала, і незалежно від оголошення чи неоголошення війни, а також анексія, кваліфікуються як акти агресії, застосування збройної сили держави проти суверенітету, недоторканності чи політичної незалежності іншої держави.
Кваліфікація окупації не змінюється залежно від того, чи цей акт було здійснено регулярними збройними силами, чи шляхом засилання державою, чи від імені держави, чи за значної участі держави озброєних банд (груп) і регулярних сил чи найманців. 
Жодне набуття територій в результаті агресії не є і не може бути визнане законним. Відтак, за загальним принципом права право не може виникнути з правопорушення. Організовані та проведені псевдореферендуми загарбником на тимчасово окупованих територіях України не можуть і не будуть… (Не чути) цивілізованою країною світу, поважними міжнародними організаціями, і в тому числі державою Україна. 
Окремо хочеться звернутися і нагадати нашим співвітчизникам, які опинилися в окупації, що участь в організації і проведенні псевдореферендумів щодо зміни статусу територій України, має ознаки злочину, передбаченого статтями 111 з позначкою 1 та 111 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, а саме колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору. Тому закликаю таких людей - наших співвітчизників, які опинились в окупації, утриматись від будь-якої участі в організації та проведенні псевдореферендумів. 
Отже, в розумінні національного та міжнародного права проведення будь-яких референдумів на тимчасово окупованих територій не будуть мати жодних наслідків для зміни статусу відповідних територій, а участь в їх організації та підготовці є злочинами проти державності України. 
Тому пропоную відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" звернутися до Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань щодо оперативного розслідування згідно з компетенцією кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111 з позначкою 1, 111 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, для недопущення організації підготовки та проведення незаконних псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України та встановлення всіх осіб, причетних до цього процесу. 
Намагалася коротко. Колеги, я думаю, всі розумієте важливість цього питання, тому прошу підтримати  пропозицію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, ми завершили. Бажають, можливо, члени комітету висловитись? Якщо ні, тоді ми завершили з вами обговорення. Зараз зачитаю нашу пропозицію, і прошу її підтримати і проголосувати. 
Шановні колеги, прошу взяти до відома інформацію, наведену в засобах масової інформації, що стосується організації окупованими адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на території України згідно додатку до цього рішення. Доручити голові комітету звернутися з листами до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань щодо проведення розслідування фактів, наведених у засобах масової інформації, що містять ознаки кримінальних порушень, зокрема повідомлень про наміри окупаційних адміністрацій Російської Федерації провести псевдореферендуми на тимчасово захоплених та тимчасово окупованих територіях стосовно незаконної анексії українських територій та приєднання цих територій до Російської Федерації. 
Контроль за виконанням даного рішення комітету покласти на заступника голови комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліну Леонідівну Загоруйко. 
Шановні колеги, я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу включати відео, піднімати руку, якщо ви за, якщо проти чи утримались, сповістіть мені на цьому і наголосіть, будь ласка.
Ітак, я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію "за".
Аліксійчук Олександр Васильович.


АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін Віталій Юрійович. Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Безгін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Враховано ваш голос. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. Не на зв'язку, але ми її голос врахуємо "за", вона просила.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Володимирович.
Гурін. Не доєднався.
Дунда Олег Андрійович. Немає.
Аліна Леонідівна Загоруйко.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Я, звичайно, за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Враховано ваш голос.
Іванов Володимир Ілліч. Не доєднався.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Дмитро Валерійович, звук, будь ласка.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Голос врахували.
Кальцев. Не доєднався.
Качура Олександр Анатолійович. Не доєднався.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський. Не доєднався.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Обома руками за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але голос буде враховано лише ваш один.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Ничипорович.
Тетяна Михайлівна Плачкова.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Враховано.
Поляк Владіслав Миколайович. 

ПОЛЯК В.М. Поляк – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Враховано ваш голос.
Рубльов Вячеслав Володимирович, ви в нас в дорозі чи все-таки є в нас зв'язок? Рубльов? Немає. Але ми ваш голос врахуємо, як ви просили і наголосили на початку засідання.
Саврасов Максим Віталійович.

CАВРАСОВ М.В. За, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. Він казав "за", просив його голос врахувати.
Шуляк Олена Олексіївна. Немає.
Юнаков Іван Сергійович просив врахувати його голос "за". 
Ітак, шановні колеги, у нас 18 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Шановні колеги, ми переходимо до розділу "Різне". Чи є у когось заяви, оголошення, шановні колеги? 
Якщо немає, тоді дякую всім за сьогоднішню роботу. Дякую за голосування. Оголошую засідання комітету закритим. Всім доброго дня, мирного неба і перемоги!



