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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 
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1. 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, н.д. Р.Стефанчук та інші). 

2. Проект Закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого 

майна, які будуть споруджені в майбутньому (реєстр.№5091, друге читання, щодо 

додаткової поправки народного депутата України О.Шуляк в частині набуття 

чинності Закону). 

ІІ. Різне 

 

 

*** 

 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів України 

– членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, 

Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.Поляк, 

В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк). 

Рішення прийнято. 
 

 

*** 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. 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, н.д. Р.Стефанчук та інші). 
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2. Проект Закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого 

майна, які будуть споруджені в майбутньому (реєстр.№5091, друге читання, щодо 

додаткової поправки народного депутата України О.Шуляк в частині набуття 

чинності Закону). 

ІІ. Різне 

 
 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про 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, н.д. Р.Стефанчук та інші). 

Доповідач поінформувала, що проектом Постанови Верховної Ради України 

пропонується, щоб Парламент України 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. 

Голова підкомітету А.Загоруйко оголосила пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 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 
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організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації 

псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України» (реєстр. 

№ 7598) та за наслідками розгляду цього проекту Постанови Верховної Ради 

України прийняти його в цілому, схваливши відповідне Звернення. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України 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); 

- рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду проекту 

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) 

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. 

УХВАЛИЛИ: 

1. 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). 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 

138 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду проекту 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) прийняти його в 

цілому, схваливши відповідне Звернення. 
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3. 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. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів України 

– членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, 

Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, 

В.Поляк, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк). 

Рішення прийнято. 

  

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть 

споруджені в майбутньому (реєстр.№5091, друге читання, щодо додаткової 

поправки народного депутата України О.Шуляк в частині набуття чинності 

Закону). 

Доповідач поінформував, що Заступником Голови Комітету О.Шуляк була 

подана додаткова пропозиція до законопроекту з реєстр. №5091, якою 

пропонується встановити, що у разі прийняття законопроекту в цілому, він 

набиратиме чинність через один місяць з дня його опублікування, але не раніше дня 

набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності 

неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти 

України». 

Голова Комітету А.Клочко запропонував перейти до розгляду даної 

поправки. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала врахувати її додаткову 

поправку наступного змісту: 

«Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування, але 

не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та 

діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії 

проти України», крім пунктів 8-10 цієї статті, які набирають чинності з дня, 

наступного за днем опублікування цього Закону». 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію  та 

запропонував включити дану поправку до порівняльної таблиці до законопроекту, 

водночас нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти 
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можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого 

Верховною Радою України складу членів комітету. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів України 

– членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, 

Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, 

В.Поляк, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

27 липня 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. 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, н.д. Р.Стефанчук та інші). 

2. Проект Закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого 

майна, які будуть споруджені в майбутньому (реєстр.№5091, друге читання, щодо 

додаткової поправки народного депутата України О.Шуляк в частині набуття 

чинності Закону). 

ІІ. Різне 

 


