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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

спрощення управління багатоквартирними будинками (реєстр. №7029, н.д. 

Д.Нальотов, О.Літвінов, А.Клочко, О.Шуляк, Д.Микиша та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови 

територій (реєстр. №7398, друге читання). 

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

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

ІІ. Організаційні питання 

4. Про інформацію, наведену у засобах масової інформації, що стосується 

організації окупаційними адміністраціями російської федерації 

псевдореферендумів на території України. 

ІІІ. 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 до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, 

О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 
 

 

*** 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

спрощення управління багатоквартирними будинками (реєстр. №7029, н.д. 

Д.Нальотов, О.Літвінов, А.Клочко, О.Шуляк, Д.Микиша та інші). 
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2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови 

територій (реєстр. №7398, друге читання). 

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

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

ІІ. Організаційні питання 

4. Про інформацію, наведену у засобах масової інформації, що стосується 

організації окупаційними адміністраціями російської федерації 

псевдореферендумів на території України. 

ІІІ. Різне 

 
 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Д.Нальотова про 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

спрощення управління багатоквартирними будинками (реєстр. №7029, н.д. 

Д.Нальотов, О.Літвінов, А.Клочко, О.Шуляк, Д.Микиша та інші). 

Д.Нальотов поінформував присутніх, що законопроект внесено з метою 

спрощення управління багатоквартирними будинками, зокрема через «мінімізацію 

бар’єрів» для прийняття рішень співвласниками багатоквартирного будинку. 

Проектом пропонуються окремі зміни до статей 6, 7, 10, 14 Закону України 

«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», статей 10, 11 Закону 

України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», статей 1, 14, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з урахуванням яких 

передбачається вдосконалити законодавчі аспекти відносно здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку і реалізації прав співвласників 

багатоквартирного будинку під час прийняття ними рішень щодо його утримання 

та управління, що стосуються, зокрема, запровадження віддаленого (у режимі 

відеоконференції) проведення зборів та обговорення на них питань, встановлення 

механізму письмового опитування шляхом створення листків опитування в 

електронній формі, зменшення вимог до підрахунку голосів на зборах та 

оформлення протоколу таких зборів, скасування процедури обрання на загальних 

зборах представників і вирішення питань зборами представників, спрощення 

механізму інформування про проведення зборів співвласників та про наслідки 

прийнятих рішень, а також стосовно подання документів для державної реєстрації 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або асоціації об’єднань 

співвласників багатоквартирного будинку тощо. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію підкомітету з питань 

житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва –  запропонувати 

Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління 
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багатоквартирними будинками (реєстр. № 7029) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

Також, зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень 

з іншими положеннями законодавства, запропонувати Комітету звернутись до 

Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні 

під час розгляду даного законопроекту відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України про необхідність внесення пропозицій і 

поправок 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. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України Д.Нальотов. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними 

будинками, внесений народними депутатами України Д.Нальотовим, О.Літвіновим, 

М.Крячком, А.Клочком, О.Шуляк та іншими народними депутатами України 

(реєстр. № 7029 від 08.02.2022), включити до порядку денного сьомої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними 

будинками, внесений народними депутатами України Д.Нальотовим, О.Літвіновим, 

М.Крячком, А.Клочком, О.Шуляк та іншими народними депутатами України 

(реєстр. № 7029 від 08.02.2022) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

за основу; 

- зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень 

з іншими положеннями законодавства, врахувати при підготовці законопроекту до 

другого читання відповідно до частини першої 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» щодо процедури голосування на зборах 

співвласниками багатоквартирного 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 письмового 

опитування співвласників тощо), і звернутись до Голови Верховної Ради України з 
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пропозицією оголосити про це під час розгляду даного законопроекту на пленарному 

засіданні; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 

93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками, 

внесений народними депутатами України Д. Нальотовим, О. Літвіновим, М. 

Крячком, А. Клочком, О. Шуляк та іншими народними депутатами України (реєстр. 

№ 7029 від 08.02.2022), включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління 

багатоквартирними будинками, внесений народними депутатами України Д. 

Нальотовим, О. Літвіновим, М. Крячком, А. Клочком, О. Шуляк та іншими 

народними депутатами України (реєстр. № 7029 від 08.02.2022) за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

3. Зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень 

з іншими положеннями законодавства, врахувати при підготовці законопроекту до 

другого читання відповідно до частини першої 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» щодо процедури голосування на зборах 

співвласниками багатоквартирного 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 письмового 

опитування співвласників тощо), і звернутись до Голови Верховної Ради України з 

пропозицією оголосити про це під час розгляду даного законопроекту на пленарному 

засіданні. 

4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
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«За» – 16 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, І.Гузь, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, 

В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний); 

«Утримались» – 3 народні депутати України (О.Дунда, М.Саврасов, 

І.Юнаков). 

 Рішення прийнято. 

 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань будівництва та 

проектування О.Дунди про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час 

планування та забудови територій (реєстр. №7398, друге читання). 

Доповідач повідомив, що новелами законопроекту передбачається вжиття 

додаткових заходів у сфері містобудівної діяльності, пов’язаних із захистом 

населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, 

радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами, а також будівництво 

мережі захисних споруд цивільного захисту, спроможних забезпечити або суттєво 

підвищити рівень безпеки від воєнних злочинів. 

Проектом Закону пропонується: 

- включення до складу містобудівної документації на регіональному та 

місцевому рівнях розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту; 

- включення до складу проектної документації на будівництво об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та 

значними (СС3) наслідками, та інших об'єктів, визначених Кабінетом Міністрів 

України розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, у складі якого 

може передбачатися будівництво захисних споруд цивільного захисту або споруд 

подвійного призначення; 

- встановлення строків приведення у готовність до прийому населення 

захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів незалежно від форми власності у разі переведення єдиної 

державної системи цивільного захисту, її складових в режим підвищеної 

готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період. 

О.Дунда зазначив, що підкомітетом з питань будівництва та проектування до 

розгляду зазначеного законопроекту в другому читанні було підготовлено 

порівняльну таблицю, яка містить 169 поправок та пропозицій, що надійшли від 12 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких пропонується 55 – врахувати, 8 – 

врахувати частково, 35 – врахувати редакційно, 71 – відхилити. 

Голова підкомітету О.Дунда запропонував перейти до розгляду поправок та 

пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова підкомітету О.Дунда запропонував врахувати поправу за № 169. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 18 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, А.Клочко, О.Літвінов, 

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, М.Саврасов, 

А.Стріхарський, Д.Чорний); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету О.Дунда запропонував відхилити поправки та пропозиції 

за №№ 6-8, 10, 16-19, 22, 31, 32, 35-38, 41, 45, 51, 52, 55-57, 62, 64, 66, 77-89, 95, 99, 

102-104, 106, 107, 113-116, 119-122, 124-126, 130, 134, 141, 150, 152, 153, 156-159, 

161, 164-166, 168. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 17 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, А.Клочко, О.Літвінов, 

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного 

захисту під час планування та забудови територій (реєстр. № 7398) прийняти в 

другому читанні та в цілому. 

- доручити підкомітету з питань будівництва та проектування спільно із 

секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної таблиці до 

законопроекту з реєстр. № 7398 відповідно до ухвалених висновків Комітету щодо 

поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради України в 

другому читанні; 

- у разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної 

Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 
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- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з питань з 

питань будівництва та проектування О.Дунді. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог 

цивільного захисту під час планування та забудови територій (реєстр. № 7398) 

прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. Доручити підкомітету з питань будівництва та проектування спільно із 

секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної таблиці до 

законопроекту з реєстр. № 7398 відповідно до ухвалених висновків Комітету щодо 

поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради України в 

другому читанні. 

3. У разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної 

Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань з питань будівництва та проектування О.Дунді. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 17 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, А.Клочко, О.Літвінов, 

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

3. 

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). 

Доповідач повідомив, що законопроектом пропонується встановити умови, 

за яких об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості можуть 

бути об’єктами цивільних прав; визначити особливості інвестування та 

фінансування об’єктів, що споруджується з використанням недержавних коштів; 

визначити основні вимоги до розкриття замовником будівництва (девелопером 

будівництва, управителем фонду фінансування будівництва) інформації про 

подільний об’єкт незавершеного будівництва (багатоквартирний будинок); 
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запровадити механізм державної реєстрації права власності на об’єкти 

незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості та інше. 

А.Клочко зазначив, що підкомітетом з питань житлової політики та захисту 

інвестицій в об’єкти будівництва до розгляду зазначеного законопроекту в другому 

читанні було підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 652 поправки та 

пропозиції, що надійшли від 19 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких 

пропонується 231 – врахувати, 11 – врахувати частково, 14 – врахувати редакційно, 

396 – відхилити. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував перейти до розгляду поправок та 

пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Козловська. 

 

Очільник Комітету А.Клочко запропонував: 

- відхилити поправки та пропозиції за №№ 2, 3, 9, 11, 15 – 17, 21, 22, 24 – 29, 

32, 33, 36 – 41, 45 – 53, 55, 59 – 65, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82 – 88, 91 – 93, 95 – 

98, 100, 102, 105 – 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 131 – 134, 136 

– 141, 144, 145, 148, 150 – 155, 160 – 178, 180 – 182, 186, 188 – 203, 205 – 209, 213, 

214, 216, 218 – 227, 229 – 231, 233 – 238, 240, 244 – 250, 254, 257 – 263, 265 – 268, 

271, 272, 274, 276 – 294, 299 – 306, 309, 311 – 320, 325, 327, 329 – 336, 338, 340, 342 

– 393, 409, 410, 413, 414, 417, 418, 425, 426, 429, 433, 435 – 437, 439 – 441, 444 – 450, 

453 – 459, 461 – 463, 469, 471, 481 – 489, 491, 494 – 496, 500 – 505, 507, 509 – 511, 

513 – 516, 518 – 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, 633 

– 635, 637 – 640, 650; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в 

майбутньому (реєстр. № 5091) прийняти в другому читанні та в цілому; 

- доручити підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в 

об’єкти будівництва спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування 

порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. № 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 в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної 

Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

- визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету 

О.Шуляк доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в 

майбутньому (реєстр. № 5091) прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. Доручити підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в 

об’єкти будівництва спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування 

порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. № 5091 відповідно до ухвалених 

висновків Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд 

Верховної Ради України в другому читанні. 

3. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної 

Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету 

О.Шуляк доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 18 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

Г.Бондар, І.Гузь, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, 

В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про наведену у ЗМІ інформацію, що стосується організації 

окупаційними адміністраціями російської федерації псевдореферендумів на 

території України. 

Доповідач поінформувала присутніх, що за численними повідомленнями 

українських та зарубіжних засобів масової інформації, органи влади російської 

федерації, їх посадові особи, адміністрації держави-окупанта мають намір 

провести на тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми з 

метою зміни правового статусу цих територій та з наступним їх приєднанням до 

російської федерації. 

А.Загоруйко зазначила, що відповідно до статей 1, 2 Конституції України 

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова, суверенітет 

якої поширюється на всю її територію. При цьому територія України в межах 

існуючого кордону є цілісною і недоторканною. 
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Статтею 73 Конституції України передбачено, що питання про зміну 

території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом. 

Призначення всеукраїнського референдуму з даного питання відповідно до пункту 

2 частини першої статті 85 Основного Закону України належить до виключних 

повноважень Верховної Ради України.  

Водночас відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» проведення будь-яких виборів чи референдумів в 

період дії правового режиму воєнного стану в Україні заборонено. Аналогічні 

положення містить стаття 20 Закону України «Про всеукраїнський референдум» в 

частині проведення всеукраїнського референдуму та стаття 20 Виборчого кодексу 

України в частині проведення виборів. 

Голова підкомітету А.Загоруйко зауважила, що відповідно до норм 

національного та міжнародного права проведення будь-яких референдумів на 

тимчасово окупованих територій не буде мати жодних наслідків для зміни статусу 

відповідних територій, а участь в їх організації та підготовці є злочинами проти 

державності України та, з огляду на це, запропонувала звернутися від Комітету з 

листами до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань щодо 

проведення розслідування фактів, наведених у засобах масової інформації, що 

містять ознаки кримінальних правопорушень, зокрема, повідомлень про наміри 

окупаційних адміністрацій російської федерації провести псевдореферендуми на 

тимчасово захоплених та окупованих територіях стосовно незаконної анексії 

українських територій та приєднання цих територій до російської федерації. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- взяти до відома інформацію, наведену у засобах масової інформації, що 

стосується організації окупаційними адміністраціями російської федерації 

псевдореферендумів на території України; 

- доручити йому, як 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 

правопорушень, зокрема, повідомлень про наміри окупаційних адміністрацій 

російської федерації провести псевдореферендуми на тимчасово захоплених та 

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 А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію, наведену у засобах масової інформації, що 

стосується організації окупаційними адміністраціями російської федерації 

псевдореферендумів на території України. 

2. Доручити Голові Комітету звернутися з листами до Служби безпеки 

України та Державного бюро розслідувань щодо проведення розслідування фактів, 
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наведених у засобах масової інформації, що містять ознаки кримінальних 

правопорушень, зокрема, повідомлень про наміри окупаційних адміністрацій 

російської федерації провести псевдореферендуми на тимчасово захоплених та 

окупованих територіях стосовно незаконної анексії українських територій та 

приєднання цих територій до російської федерації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Заступника 

Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших 

форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, 

А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

22 липня 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

спрощення управління багатоквартирними будинками (реєстр. №7029, н.д. 

Д.Нальотов, О.Літвінов, А.Клочко, О.Шуляк, Д.Микиша та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови 

територій (реєстр. №7398, друге читання). 

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

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

ІІ. Організаційні питання 

4. Про інформацію, наведену у засобах масової інформації, що стосується 

організації окупаційними адміністраціями російської федерації 

псевдореферендумів на території України. 

ІІІ. Різне 

 


