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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Постанови Верховної Ради України "Про Звернення Верховної 
Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, 
Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і 
парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення 
окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів 
на тимчасово окупованих територіях України", внесений народним 
депутатом України Р.Стефанчуком та іншими народними депутатами 
України (реєстр. № 7598)

За дорученням Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука Комітет з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування на своєму засіданні 27 липня 2022 року 
(протокол № 104) розглянув проект Постанови Верховної Ради України "Про 
Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, 
Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з 
безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і 
парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення 
окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на 
тимчасово окупованих територіях України", внесений народним депутатом 
України Р.Стефанчуком та іншими народними депутатами України (реєстр. 
№ 7598 від 27 липня 2022 року).

Згідно з пояснювальною запискою, проект Постанови Верховної Ради 
України розроблено з метою доведення до провідних міжнародних 
організацій, урядів і парламентів світу та Європи інформації про чергові 
незаконні дії Російської Федерації проти України в ході військової агресії, 
спрямовані на псевдолегітимізацію подальшого приєднання до Російської 
Федерації тимчасово окупованих територій України, а також створення 
юридичного підґрунтя для пред’явлення Україною претензії Російській 
Федерації у зв’язку із організацією та проведенням псевдореферендумів на 
вищевказаних територіях.



2

Проектом Постанови Верховної Ради України пропонується, щоб 
Парламент звернувся до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, 
Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів 
держав світу із такими закликами: об'єднати зусилля міжнародної спільноти для 
утвердження цілісності та недоторканності території України в межах її 
міжнародно визнаних кордонів; застосувати всі необхідні засоби, щоб 
застерегти державу-агресора – Російську Федерацію та її вище політичне 
керівництво від організації та проведення псевдореферендумів на тимчасово 
окупованих територіях України, які не матимуть жодних правових наслідків; не 
визнавати легітимність будь-яких форм "народного волевиявлення" у разі їх 
організації та проведення на тимчасово окупованих територіях України; 
посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Російську 
Федерацію – державу – спонсора тероризму з метою зупинення її збройної 
агресії проти України та відновлення територіальної цілісності України; 
сприяти кримінально-правовому переслідуванню осіб, які брали активну участь 
в організації та проведенні незаконних референдумів, заходів політичного 
характеру на окупованих Російською Федерацією територіях України, публічно 
закликали до їх проведення тощо.

З’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету, 
запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання, Комітет ухвалив:

Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 
статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 
сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Постанови 
Верховної Ради України "Про Звернення Верховної Ради України до Організації 
Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради 
Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських 
асамблей, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання організації та 
проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації 
псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України" (реєстр. 
№ 7598) та відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради 
України за наслідками розгляду цього проекту Постанови Верховної Ради 
України прийняти його в цілому, схваливши відповідне Звернення.

Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань 
виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, А.Загоруйко.
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