
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин  

від 17 червня 2015 року 

 

Веде засідання Голова Комітету Г.М.НЕМИРЯ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги, сьогодні у нас планове 

засідання комітету з прав людини, національних меншин та міжнаціональних 

відносин. Трошки ми затримали початок у зв’язку з тим, що було подовжено 

на п'ятнадцять хвилин засідання Верховної Ради, деякі колеги телефонували 

що вони на під’їзді. Зараз у нас станом на цю годину на чотирнадцять сорок 

п’ять є кворум. Присутні п’ять з дев’яти членів комітету. За інформацією, яку 

щойно було надано колега Суслова приєднається до нас. У нас знаходяться у 

відрядженні колега Джемілєв, який бере участь у засіданні одного з комітетів 

Парламентської асамблеї Ради Європи. Відсутній колега Рабінович, який 

повідомив сьогодні зранку і підійшов до мене про свою участь у міжнародній 

конференції за кордоном. Він має в цей час відлітати туди. Також мала брати 

участь Юлія Володимирівна Тимошенко, але у зв’язку з тим, що Президент 

збирає на вечір керівників фракцій зараз мають відбуватися відповідні 

наради щодо порядку денного завтрашнього пленарного засідання, який 

скоріше за все буде докорінно змінений. Вона бере участь у цих 

консультаціях. Якщо вони завершаться раніше вона також до нас 

приєднається. 

Всі отримали порядок денний. Хочу повідомити, що до мене звернувся 

сьогодні від імені авторів законопроекту № 2004а, який стоїть у нас третім 

пунктом порядку денного від імені авторів законопроектів звернувся 

народний депутат Висоцький з проханням перенести обговорення цього 

законопроекту, повторюю 2004а. Я думаю ми маємо це зробити. Які є інші 
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пропозиції щодо порядку денного? Інших пропозицій немає, порядок денний 

затверджено. Розпочинаємо. 

Перший пункт порядку денного проект закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб 2166. Це друге читання. Це відноситься до 

предмету відання підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо 

переміщених осіб, колега Логвинський очолює його і також від секретаріату 

це питання вів Юрій Бузницький. Будь ласка, колега Логвинський вам слово. 

(Вимкнено мікрофон). 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка, шановні колеги, ті, хто були 

запрошені, оскільки знімається безумовно вам… Колега Логвинський, 

прошу. 

  

 ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Доброго дня всім. До нашого комітету надійшов 

законопроект № 2166 у другому читанні та до нього приблизно тридцять 

поправок народних депутатів України, які спільно з секретаріатом комітету 

були опрацьовані і було запропоновано певні зміни до цього законопроекту. 

Загалом зміст законопроекту фактично не змінюється. Цей законопроект має 

велику підтримку як правозахисної спільноти, так і парламенту України та 

уряду України. Саме тому вважаємо, що ми можемо прийняти в цій редакції, 

в якій пропонує зараз комітет. Щодо поправок можу передати секретаріату 

наше бачення цих питань, що виключити, що відхилити. Саме тому можу 

передати слово представнику секретаріату. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я думаю побудуємо таким чином. Роздана ця 

порівняльна таблиця. До мене на початку також сьогодні звернулася 

народний депутат Сотник з фракції Самопоміч, яка є одним з авторів 
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поправок, попросила розглядати їх без її присутності, оскільки вона є 

секретарем в іншому комітеті, засідання якого відбувається. Сотник. 

 

ПАЦКАН В.В. У нас нема такої. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можливо я сплутав. А, Веселова. Я сплутав. Але вона 

сказала що буде присутня помічниця, і у випадку якщо потребуватиме це 

пояснень, такі пояснення можуть бути надані. 

Юрій, можливо кілька вступних слів? А потім ми як завжди якщо 

будуть якісь зауваження по поправках, ми підемо по поправках. Будь ласка. 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. В цілому до законопроекту поступило надійшло 

вірніше 37 поправок від народних депутатів Весолової, народного депутата 

Шкрум, народного депутата Королевської, народного депутата Ленського і 

народного депутата Константіновського. Більшість із цих поправок як видно 

по таблиці вони відхилені з тих чи інших мотивів через те, що… по кожній 

конкретній поправці можна давати відповідь чому. Деякі поправки враховані, 

деякі поправки враховані редакційно. Але я хочу наголосити на тому, що у 

нашому комітеті склалась така практика працювати над законопроектами з 

максимальним залученням громадськості, тому в даному випадку над 

таблицею у нас досить активно працювала така громадська організація, як 

«Право на захист», яку очолює Дмитро Наталуха і Олена Виноградова юрист. 

Тому тут вкладена в тому числі в цих рішеннях вкладена і думка 

громадськості. Наголошую на цьому, щоб було зрозуміло елемент нашої 

відкритості. 

І таким чином, як скажуть народні депутати йти по поправках по 

кожній, чи можливо до тих поправок, до яких є певні запитання або 

зауваження давати просто відповіді чи роз’яснення на них.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми спочатку підемо по легшому шляху. 

Якщо є зауваження по поправках давати, але може виявитися, що легший 

шлях виявиться ще складнішим. 

 

ПАЦКАН В.В. Вибачте, пане голово. У нас відхилені майже всі 

поправки, деякі враховані частково. Якщо з вашого дозволу може 

правозахисникам дати слово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну давайте. Але у нас є не лише правозахисники, є 

представники Уповноваженого ще, є колеги з відповідних міністерств і 

відомств і є народні депутати, принаймні один представник народного 

депутата. Ну добре. Давайте підемо скоріше по поправках. Перша поправка 

народний депутат Веселова. Вона відхилена. У членів комітету є якісь 

зауваження? Не бачу, добре. Поправка номер два народного депутата Шкрум, 

є пояснення. 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. (Вимкнено мікрофон) …дійшов до кінцевого 

рішення враховувати цю поправку чи ні. Тому що в принципі що 

пропонується. Пропонується ввести в статті другій в поняття гарантії 

дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб такі зобов’язання. Я 

зачитую у кого може таблиці немає. Що держава буде в кінці кінців 

зобов’язана створити умови, що дозволяють таким особам добровільно, в 

безпечних умовах та з гідністю повернутись до їх покинутого місця 

проживання. Це викликало саму велику дискусію з приводу того як можна… 

Мова іде якщо особа добровільно хоче повернутись до покинутого місця 

проживання, держава повинна створити такі безпечні умови і елемент гідного 

повернення. Я, як людина, яка на практиці бачила як люди повертаються 

через лінію розмежування в тому числі і як уже з неї не повертаються. Хочу 

сказати, що я дуже тяжко уявляю як держава може забезпечити безпечні 



5 

 

умови повернення в Донецьк вимушено переміщеної особи, яка хоче 

добровільно повернутись. З гідністю повернутись. Я розумію, що ця фраза 

взята з міжнародного документа оонівського, такого стандартного для всіх, 

тому застосоване таке слово «гідністю». Наша пропозиція була б така. Все 

таки якось утриматися від цих гарантій безпечних умов, бо мова може іти 

наприклад про те, що особа повертається якщо держава переконалась що у 

якомусь місці Курахово скажемо, або Первомайську вже існують безпечні 

умови. Але забезпечити безпечне повернення до тимчасово не 

контрольованої території на сьогодні це нереально.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, у нас відсутня автор поправок. Дмитро 

Наталуха будь ласка, можете сюди присісти до мікрофону. Це буде місце для 

громадських організацій де можна доповідати. 

 

НАТАЛУХА Д. Дуже дякую, шановний пане голово, шановні панове 

депутати. Пане Юрію, дуже дякую за поправки. Я хочу звернути вашу увагу, 

що не йде мова про забезпечення, в жодному разі. Написано вживає всіх 

можливих заходів. Це по-перше. Мова йде про те, що в юридичній 

термінології означає зробити все від неї залежне. Це є справді вимога 

керівних принципів з приводу внутрішньо переміщених осіб, яких 

притримується Організація об’єднаних націй і на яких наполягають інші 

представники міжнародних іноземних донорів, представники яких присутні 

сьогодні в цьому залі.  

Що значить вживає всіх можливих заходів, що значить безпека, що 

значить гідність. Мова не йде про те, що ми мусимо як держава 

проконтролювати аж до кінцевої точки призначення. Об’єктивно кажучи те, 

що може зробити Україна це забезпечити щоб в гідних умовах і належним 

чином вони дісталися до того пункту, де, скажімо так, повноцінний 

ефективний контроль держави Україна закінчується, на жаль. Тимчасово. 
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Далі наші військові, наші прикордонники або інші співробітники силових 

відомств пропускають людину на тимчасово-підконтрольну окуповану 

територію і ця людина уже діє відповідно до власних задумів. Але це ні в 

якому жодному разі… 

 

ФЕЛЬДМАН О.Б. Это надо прописать. Если вы это не пропишете, вы 

создадите людям, вы людей обманете. Вы создадите прецедент… 

 

НАТАЛУХА Д. Всё в порядке. Речь идёт о том, что… Я понимаю, что 

действительно оно может звучать двояко, но мы не брали эту норму с 

потолка, мы не придумывали её. Мы взяли ее з керівних принципів, в том 

виде, в котором она есть. Там написано именно вживає можливих заходів, що 

дозолять добровільно безпечно і з гідністю. Я готов подумать над тем как 

можно её перефразировать. Но мне кажется, что сама норма, как таковая, 

имеет определённый смысл. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто хотів би? Коллега Пацкан. 

 

ПАЦКАН В.В. Пане Дмитре, ви знаєте, що наш комітет завжди іде на 

зустріч і ми готові відпрацьовувати будь-які поправки, що стосуються 

вимушено переселених осіб і всіх категорій громадян, які зараз, на 

превеликий жаль, у зв’язку з російською агресією потерпають від російської 

агресії. Але давайте прописувати… Ми ще і всі представники держави, 

народні депутати або ми це пропишемо нормально, а бо ми знову зараз 

створимо колапс і цей знову закон буде лише декларативний на папері. 

Держава може вжити всіх необхідних заходів і з гідністю лише за однієї 

причини – коли знищить ворога на окупованій території і звільнить 

територію України і проведе парад на Червоній площі. От за таких умов ми 

готові зробити все. Але це треба прописати. Ми не можемо зараз прийняти в 
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такій редакції тому що це буде неправильно. При всій повазі. Я готовий до 

співпраці, готовий прописувати, але давайте формулювати так, щоб у нас не 

було декларативного закону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Фельдман, прошу. 

 

ФЕЛЬДМАН О.Б. (Вимкнено мікрофон). 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …по цій поправці висловитись? Немає. Шановні 

колеги, якщо уважно подивитися на ту редакцію, яка остаточно пропонується 

і суть поправки то фактично-то йдеться про деяку деталізацію, зокрема 

вживається термін з гідністю, в безпечних умовах і таке інше. Але по суті, 

якщо подивитися на цю статтю другу, що Україна вживає всіх можливих 

заходів, передбачених Конституцією задля створення умов для 

добровільного повернення таких осіб до їх покинутого місця проживання або 

інтеграції за новим місцем проживання. По суті можливо в міжнародних 

guidance це прописано більш детально і саме такий language вживається. Але 

по суті я думаю це не змінює саму статтю і посил основний, що це є 

конституційні зобов’язання держави і в тому числі відповідають 

міжнародним зобов’язанням України. Тому я бачу що комітет більше 

схиляється до того, щоб відхилити цю поправку. Нема інших пропозицій? 

Тоді ця поправка вважається відхиленою. 

Поправка номер три народного депутата Веселової. Вона врахована 

редакційно, довідка секретаріату, отже там де в табличці написано відхилено 

треба замінити на враховано редакційно. 

Четверте. Народний депутат Королевська. Поправка відхилена. Нема 

бажаючих висловитись? Приймається. Йдемо далі. П’ята народного депутата 

Королевської, відхилено. Якщо є бажаючі? Немає. Йдемо далі. Номер шість, 

народний депутат Шкрум поправка врахована. Сім. Поправка народного 
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депутата Королевської відхилена, вона повторює поправку чотири. Восьма 

поправка народного депутата Ленського відхилена. Дев’ять народного 

депутата Ленського відхилена. Десять, Королевської, народного депутата, 

відхилено. Одинадцять, Ленський народний депутат, відхилено. Дванадцять, 

народний депутат Королевська, відхилено. Тринадцять, народний депутат 

Королевська, відхилено. Чотирнадцять, народний депутат Шкрум, враховано. 

П'ятнадцять, народний депутат Константіновський. Як правильно прізвище 

народного депутата, КонстантІновський чи КонстантінОвський? 

КонстантінОвський. Тоді я правильно сказав. Відхилена. Шістнадцять, 

народного депутата Веселової, відхилено. Сімнадцять, народний депутат 

Константіновський, відхилено. Вісімнадцять Константіновський, відхилено. 

Дев’ятнадцять Константіновський, відхилено. Двадцять, народний депутат 

Веселова, відхилено. Двадцять один, народний депутат Веселова, відхилено. 

Двадцять два, народний депутат Гуляєв, відхилено. Двадцять три, народний 

депутат Константіновський, відхилено. Двадцять чотири, народний депутат 

Веселова, враховано редакційно. Двадцять п’ять, народного депутата 

Королевської, відхилено. Двадцять шість, народний депутат Веселова, 

відхилено. Двадцять сім, народний депутат Константіновський, відхилено. 

Двадцять вісім, Шкрум народний депутат, враховано частково. Двадцять 

дев’ять, народний депутат Веселова, відхилено. Тридцять, народний депутат 

Веселова, відхилено. Ви хотіли б дати?.. Будь ласка, прошу. Натисніть, будь 

ласка, кнопку, оскільки у нас стенограма. 

 

ЦИБУЛЬКО О.С. Тому що це стосується дітей сиріт і ці поправки 

розроблялись спільно з Мінсоцом. Тому що для них це дуже важливо було, 

бо вони не мають що робити… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для дітей чи для Мінсоца? 
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ЦИБУЛЬКО О.С. Для дітей. А для Мінсоцу важливо, бо вони не знають 

що робити з тими дітьми, бо не прописано в законодавстві.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Хто може? Юрій, прошу.  

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Ми розуміємо вашу стурбованість, але є тут два 

моменти суттєві. По-перше, там, де в табличці написано відсутні, це значить 

іншими словами порушення статті 116 Регламенту. Іще раз нагадую, 

Регламент у нас сьогодні – Закон. Закон. Це не нормативно правовий акт на 

кшталт якогось… Поправки можна вносить тільки до тих статей, частин, 

розділів, абзаців і слів, які були прийняті в першому читанні. В даному 

випадку пропонується доповнити частину вісім статті одинадцять пунктом 

шістнадцять, якого взагалі не було, який формулює цю річ. Але не це 

головне. Головне, що із Мінсоцполітики ми теж розмовляли на цю тему. І ми 

дійшли до того висновку, що все, що далі написано про дітей, воно вже 

сьогодні врегульовано чинним законодавством. І дублювати сьогодні, 

переписуючи те, що сьогодні є у Цивільному кодексі, в інших нормативних, в 

Сімейному кодексі переносити в Закон про внутрішньо переміщених осіб є 

недоцільно. Більш того, я вам хочу сказати що цей механізм вже давно 

працює по Криму наприклад. Благополучно в рамках Міністерства соціальної 

політики. Тому всі оці поправки, які йдуть по дітям.. І зверху цього що я хочу 

сказати, у нас в окремій статті цього ж закону віднесено до компетенції 

місцевих адміністрацій цілий блок питань, який відноситься до дітей сиріт, 

влаштування в дошкільні, шкільні заклади і так далі. Я просто до того, щоб 

ви не думали, що нам дітей не жалко. 

 

ЦИБУЛЬКО О.С. Добре, добре, дякую за пояснення. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зрозуміло з цими поясненнями. Поправка 

відхилена. Тридцять перша, народного депутата Веселової, відхилено. 

Тридцять два, народного депутата Веселової, відхилено. Тридцять три, 

народного депутата Шкрум, враховано. Тридцять чотири, народного 

депутата Веселової, відхилено. Тридцять п’ять, народного депутата Шкрум, 

враховано. Тридцять шість, народного депутата Королевської, відхилено. І 

остання поправка тридцять сім, народного депутата Королевської, відхилено. 

Отже ми пройшли зараз по поправках. Колега Логвинський, ви щось 

хотіли сказати? 

 

ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Була єдина поправка... ми так швидко 

пройшли… з приводу того, що стосується так званого туризму. Ми її 

врахували частково? 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Да. Але там… Я у зв’язку з цим, Георгій 

Володимирович, я казав що я про це.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, поясніть про що йдеться. 

 

ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Мова йде про те, що у нас нажаль існує таке не 

дуже позитивне враження, коли люди фактично приїжджають з окупованої 

території, оформлюють всі необхідні довідки і повертаються далі до місць 

перебування і отримують ще гроші від держави Україна. Для цього було 

пропонована певна поправка, яка дозволяє, якщо людина без поважних 

підстав відсутня на протязі більш… Якщо я не помиляюсь скільки там 

пропонувалось? Місяця без поважних підстав це може і є обґрунтування те, 

що людини повернулася до місця безпосереднього перебування це може бути 

підставою для скасування статусу тимчасово… (нерозбірливо) особи. Тобто 

така дуже важлива на мій взгляд поправка, яку ми повинні розглянути також. 
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ПАЦКАН В.В. Тобто це стосується ДНР-івського ЛНР-івського 

туризму. Тобто вони приходять оформляють пенсії у нас або статус, і потім 

знову виїжджають тути назад. І потім держава Україна повинна на себе брати 

фінансові зобов’язання для того, щоби фінансувати цих людей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене запитання. Ці, хто оформляють, вони не є 

громадянами України? Чи вони є громадяни України? А це є зобов’язання 

конституційне держави виплачувати пенсії своїм громадянам? 

 

ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Мова йде не про пенсії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А про що? 

 

ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Мова йде в даному випадку про фінансову 

допомогу як такову. Це перше. А по друге… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лише про фінансову допомогу? Ні. Ну це дві різні 

речі. Колега Брензович, прошу. 

 

БРЕНЗОВИЧ В.І. …підтримати, Григорію Михайловичу, це обмеження 

в правах людей. Ми не можемо сказати, що він має об’ясняти, що, де він  

відбував двадцять днів. Це ж абсурд.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а тепер я просто приклад от з власної, 

скажімо. Батьки дружини. Да? Вони місяць тому. Вони з Донецької області. 

Ми їх вивезли сюди, вони живуть з нами. Десь рік тому.  І вони зареєстровані 

за одним місцем, але проживають фактично в іншому, на дачі у нас. Тобто, 

якщо цю норму закону застосувати, то формально вони за місцем, вони не 

живуть там, де вони зареєстровані. І що це означає? Що якась комісія має 
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приходити перевіряти, чи живуть вони там чи не живуть. Потім. А як сусід 

скаже: «Ні, їх немає, я не бачив»? Хрестик ставиться і все. Розумієте, це один 

лише приклад. Але основне навіть не це. Деталі завжди важливі. Але тут не 

деталі, тут принцип важливий. Тому я пропонував би саме так на ці речі і 

подивитися.  Юрій, прошу. 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Значить, ну ми мені здається просто трошки 

питання було загострене. Бо його треба пояснити. Ситуація сьогодні така, що 

в статті сто дванадцятій в нас і так прописано: Підстава для позбавлення 

статусу внутрішньо переміщеної особи. І ми про це перед цим говорили. 

Якщо вона повернулась до попереднього місця проживання. Добровільно. 

Мова тільки йде про те, що вважати, якийсь там певний термін чи обставини, 

вважати моментом повернення? Що таке, ну був там був, да, повернулась на 

постійне місце проживання. Тут так написано, де, з якого вона була. Щодо 

пенсійного туризму. Дійсно, таке явище сьогодні є. Сьогодні інформаційна 

система, яка працює на видачі електронних пропусків виявила мінімум двісті 

тридцять тисяч осіб, які взагалі то проживають на неконтрольованій нами 

території, але мають довідки внутрішньо переміщених осіб. Хто не знає, 

можу проінформувати. Значить, це із тих мільйон двісті. І поскільки в нас 

все-таки сьогодні вже є в законодавстві ця стаття, яка дозволяє все-таки 

розібратися з тими, хто таки залишив неконтрольовану територію і проживав  

в Україні, або для тих, хто просто взяв довідку для того, щоб йому легше 

було перетинать лінію розмежування. А це дійсно сьогодні так. Якщо  

довідка є внутрішньо переміщеної особи, значить дозвіл на перетин лінії 

розмежування фактично автоматично надається. Це є певне зловживання. 

Розумієте, це не стільки пенсійний туризм, це просто певне зловживання і 

отримання соціальної допомоги на нашій території. Ну плюс бізнес. Там ще 

плюс з собою продукти, те-се. І це йде такий, невеликий такий бізнесок з 
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довідкою  в руках. Розумієте? Ну і відповідно елемент певної корупції, бо 

вона, чим ближче до лінії розмежування, тим дорожче коштує.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я бачу Борис Євгенович Захаров щось хотів сказати. 

Прошу.  

 

ЗАХАРОВ Б.Є. Хотів сказати, що  міжнародний досвід вказує на те, що 

такі обмеження можуть бути, але ніяким чином не за рахунок перевірки 

місця проживання, місця перебування. Зазвичай, коли виплачуються якісь 

соціальні виплати, то людині, це й ізраїльський досвід, і європейський. 

Людина може перебувати за межами території держави або контрольованої 

території певний термін. Тобто, наприклад, один місяць. І це треба 

контролювати виключно на місці перетинання кордону. Тільки перетинання 

кордону і ні в якому разі не перевірок місця проживання, місця перебування. 

Дякую.  

 

ГЛОВУЮЧИЙ. Богдан Крикливенко, прошу. 

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. (Мікрофон вимкнений) 

 

ГЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми розглянули всі поправки. 

Тридцять секунд, Юрію, що  у Вас?  

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Григорій Михайлович, я перепрошую, що  я так 

сказав, але це формальність просто. Але тим не менш я хочу погодитись з 

Георгієм Володимировичем. І в нас є така практика, що секретаріату іноді 

надається можливість навіть після прийняття таблиці вносити певні технічні  

правки - міняти номер абзаца, ще якісь речі робити. Я би просто попросив, 
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щоб нам рішенням надали такий дозвіл, бо ми ще з Георгієм 

Володимировичем попрацюємо над цим також. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це не змінює рішення щодо відхилення і так далі. 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Це суто техніко-юридичні. 

 

ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Можна, з вашого дозволу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, прошу. 

 

ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Перш за все, мова йде про те, про поправка, яка 

існувала і ми повинні про неї саме проголосувати. Це дуже, край важливо для 

того, щоб встановити певний термін відсутності перебування на території 

України. І безумовно, я підкреслюю, я погоджуюсь з паном Захаровим, що 

контроль відбувається виключно за державно-адміністративною, або 

державним кордоном або адміністративним кордоном. Якщо людина 

відсутня, вона отримує від України допомогу, то в даному випадку вона 

повинна пояснити. Більш того. Я підкреслюю, що  у разі прийняття цієї 

поправки, ми повинні приймати за умови, щоб була теж можливість 

обґрунтування. Наприклад, людина поїхала лікуватися або поїхала з дитиною 

відпочивати. Це зрозуміло. Саме тому я і наполягаю, щоб ми прийняли все ж 

таки політичне рішення. Чи приймаємо ми цю поправку, чи не приймаємо. А 

редакційний текст після цього буде дійсно вже Комітетом трошки змінений. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А про яку поправку йдеться? 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Мова йде про... Тут треба дивитися. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому що є у народного депутата Веселової поправка, 

яка співзвучна з тим, що  ви сказали, де встановлюється цей термін двадцять 

діб. Це тридцять четверта поправка. Але я не бачу окремої поправки, де 

йшлося б… Зараз. 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Це у нас буде, от зліва тут у нас йдуть закладки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сторінку. 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. У мене тут закладка, трошки інші сторінки 

будуть. П’ятдесят третя закладка. І вона продовжується. Це буде текст 

навпроти тридцять третьої поправки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Текст навпроти тридцять третьої поправки. Оцей. Я 

просто зачитаю. Рішення про скасування дії довідки на підставі пункту три 

частини першої цієї статті у випадку неповідомлення внутрішньо 

переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного 

проживання згідно з абзацом другим пункту другого частини другої статті 

дев’ятої цього Закону приймається на підставі даних про тривалу відсутність, 

більше одного місяця, особи на території адміністративно-територіальної 

одиниці за місцем видачі довідки та інформації про переміщення особи в 

межах України, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа 

повернулася за. Ми врахували цю поправку. Да, прошу.  

 

БРЕНЗОВИЧ В.І. Це обмеження прав внутрішньо переміщених осіб. 

Наприклад, я. Отримую пенсію на території України. Виїжджаю за кордон і 

перебуваю там три місяці. Що, від мене забирають, чи якісь субсидії 

забирають, да? Так що. Тоді означає. Чекайте-чекайте. Тоді означає, що нам 

дає право, якщо заберуть в нього довідку, що то він внутрішньо переміщена 
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особа? Що він прикріплений на місце перебування. Ми ж говорили про те, 

що треба це фіксувати на кордоні. Що, давайте так запишемо. Якщо він 

повернувся на територію неконтрольовану Україною. Розумієте? Тому що ми 

говоримо про те, що він не знаходиться на території тої адміністративної 

одиниці, де він, де видана довідка. Він прикріпляється до місця проживання. 

Що, не може переміщатися в інші міста України чи за кордон? Може. Має 

право.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто мова йде про поправку, до того, що було і що 

зараз, це якраз і полегшення ситуації.  

 

ЗАХАРОВ Б.Є. Я б хотів підтримати Василя Івановича. Я згоден з тим, 

що воно має бути закріплено не за адміністративною територією, а за 

контрольованою Україною територією. Всієї української держави. І по-друге. 

Термін, мені здається, повинен бути два місяці. Наприклад, міжнародна 

практика така, що сімдесят дві доби – Ізраїль, шістдесят діб - в деяких 

європейських країнах. Мені здається, що двадцять-тридцять діб, це замалий 

термін. Дякую.  

 

ДВОРЕЦЬКА О. Олександра Дворецька, Ініціатива «Схід-SOS». У мене 

питання, що поки у нас прив’язано до довідки переселенця низка якихось 

прав, так само й пенсійне забезпечення. То я думаю, що такий термін може, 

взагалі  існування такого терміну воно не можливо. Бо якщо б ми говорили 

тільки про гроші, які видаються як грошова допомога переселенцям, це одне. 

Але наразі людина не може ані перетнути лінію розмежування без довідки 

переселенця, ані отримати пенсію, ані інші соціальні виплати без такої 

довідки. По народженню дитини, там по інвалідності і так далі. І тому якби 

прив’язувати їх до… Бо скасування такої довідки означає автоматичне 

скасування і пенсії, і інших виплат.  
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ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В Вибачте, але скасування було передбачено самим 

Законом власне. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Воно вже передбачено.   

 

ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Да, воно вже передбачено. Мова йде тільки в 

тому, щоб у нас не було спекулювання. Ми вносимо певний термін, який 

дозволяє, навпаки, тридцять днів бути відсутнім. Але я погоджуюсь власне з 

колегами, що треба прописати таким чином, щоб це було з роблено не за 

територіальною одиницею, а за межами контрольованої території України. 

Людина дійсно може поїхати на два тижні відпочити, наприклад, з дітьми. 

Наприклад, до Молдови, да? Але певний орган може вважати, що людина 

повернулась і скасувати на цій підставі. Саме тому ми деталізуємо це 

питання з одного боку. З іншого боку, ми обмежуємо можливості для 

спекулювання грошима. Дякую.  

(Мікрофон вимкнено). 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Василь Іванович, у нас, на жаль… Ви правильно 

звернули увагу. Адміністративно-територіальна одиниця. У нас сьогодні в 

законодавстві немає поняття «контрольована» і «неконтрольована 

територія». Тому нам треба вводить в глосарій спочатку, що таке 

контрольована територія, а що таке ні. У нас нема таких визначень. Ми не 

можемо написати, що вона перетинає лінію розмежування, бо такого поняття 

немає «лінія розмежування» в законах. Ми не можемо написати 

контрольована, ми не можемо написати буферна, ми не можемо написати яка 

інша, бо це сьогодні вся територія України. Тому ми й пишемо. 

Переміщення. Ну, я ще раз кажу, це мається на увазі добровільне повернення. 

Вона вже повернулася, тільки ми про це не знаємо.  
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БРЕНЗОВИЧ В.І. Добре. Але справа в тому, що  всі громадяни України 

мають рівні права. Так? Ви вводите поняття того, що внутрішньо переміщені 

особи не мають рівних прав. Тому, що я як особа, яка не внутрішньо 

переміщена, можу виїжджати за кордон, перебувати там місяць, два, три, 

чотири, шість місяців. А він не може. Тому що, якщо він там перебуває і 

повертається, тоді він лишається пенсії й інших прав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухайте, колеги, чому не записати тоді на території 

України за місцем видачі довідки та інформації і так далі. Такі ж довідки 

внутрішньо переміщеним не видаються в ДНР і ЛНР. І видаються на 

території, яка, як то кажуть,  контролюється. 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Але ж вони повертаються і туди. Сьогодні це 

зовсім просто вичислить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знову ж таки. Це два підходи. Або ми, скажемо, деякі 

речі такі принципові. Або ми намагаємось тут деталізувати і виходимо на 

такий хиткий грунт того, що ми як Комітет, принаймні, не мали робити. 

Отже, я бачу консенсус щодо терміну. Два місяці або більше. І йдеться про 

те, на території. От дивіться. Гіпотетично уявимо. Так? Людина виїхала і 

вона десь є. Поїхала. В нас є і на Закарпатті, до речі, люди, які внутрішньо 

переміщені, там Галичина, і вони на літо виїжджають сюди до Києва, в 

область там щось будувати чи так далі. Вони відсутні. За місцем видачі 

довідки. Так? А довідку вони отримали там у Львові або десь в Тернополі. І 

вони тут працюють. Щось таке будується або на сільськогосподарських 

роботах. Тобто вони не, більше двох місяців можуть не бути там. І що це є 

підстава для того, щоб скасувати? Але вони не поїхали в ДНР і ЛНР. 
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ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Відповідно до норм чинного законодавства, це 

може бути, навіть якщо вони поїхали на три дні, це вже може бути підстава 

для скасування. Саме тому ми добавляли, щоб в редакції цієї правки перш 

вистачало часу, а по-друге вистачало, щоб він повинен повідомити. Він може 

навіть рік бути відсутній. Наприклад, на лікуванні. Якщо він повідомляє про 

те, що це є необхідністю.  

 

БРЕНЗОВИЧ В.І. Яке у нас є поняття в законодавстві зона ведення 

АТО? 

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Ніякого. Нема. Немає. Тільки наказ СБУ.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ: Окей.  

 

БУЗНИЦЬКИЙ Ю.В. Закон про антитерористичну діяльність. Ми не 

можемо цими термінами. В чому була вся проблема.  Що ми не можемо цими 

термінами сьогодні оперувати, бо їх немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я бачу консенсус. Я бачу, що ми 

погоджуємося по терміну. Є розбіжності щодо отаких речей. Я думаю, автор 

поправки це  може також під час обговорення, можливо, запропонувати щось 

таке інше. Остання репліка – Дмитро і Богдан. І приймаємо рішення.  

 

НАТАЛУХА Д. Шановні народні депутати, колеги! Я хочу нагадати, 

що внутрішньо переміщена особа, ми трошки забуваємо, вона не обов’язково 

отримує цю довідку внаслідок ведення військових дій. Мова йде також  і про 

техногенну ситуацію, мова йде про стихійні лиха. Да? І тому навіть, якщо ми 

визначимо межі проведення антитерористичної операції, не обов’язково ми 
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знайдемо те рішення, про яке йдеться. Тому це теж потрібно враховувати. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Богдан. 

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Колеги, єдине, технічна пропозиція. Це все-таки 

вживати не місяць, а кількість днів, тому що в лютому – двадцять вісім. А в 

березні - тридцять один. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Більше шести десяти днів.  

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. І це може бути проблема в реальному житті. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну що, приймається. Отже з цією поправкою щодо 

терміну. Замість більше одного місяця більше шестидесяти днів. З такою 

корекцією пропонується прийняти. Нема заперечень? 

 

ДВОРЕЦЬКА О. А в нас залишається адміністративно-територіальна 

одиниця? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, як я і сказав. Ми не бачимо, не маємо зараз тут 

такого консенсусу. Я не хотів би, щоб це якось. Є різні підходи. Я думаю, ми 

під час також обговорення. До речі, це доцільно також автору поправки потім 

повідомити. Можливо, окрему думку, колеги Брензовича також доцільно 

викласти. Я схиляюся, до речі, до саме цієї позиції. Також Україна, а не 

територіально-адміністративна одиниця. Приймається так? Добре.  

(Мікрофон вимкнено). 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. До другого пункту порядку денного. Проект закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку 

тимчасової окупації, двадцять дев’ять п’ятдесят четвертий, внесений 

Кабінетом Міністрів України. У нас присутній Олег Владиславович 

Герасименко, виконуючий обов’язки директора Департаменту міжнародного 

права Міністерства закордонних справ. Калита Кирило Володимирович, 

начальник відділу консульсько-правових питань Департаменту консульської 

служби Міністерства закордонних справ України. Хто, колеги, з вас? Прошу. 

 

ГЕРАСИМЕНКО О.В. Шановний пане Голово, шановні народні 

депутати-члени Комітету! Як ви знаєте, визначення дати початку і 

завершення тимчасової окупації є важливим аспектом з точки зору 

міжнародного права і національного законодавства. І захисту національних 

інтересів України. Справа в тому, що Законом «Про створення вільної 

економічної зони «Крим» визначено, що датою початку тимчасової окупації 

АР Крим та міста Севастополя є дата прийняття Резолюції Генасамблеї 

«Територіальна цілісність». Тобто, двадцять сьоме березня дві тисячі 

чотирнадцятого року. А в окремих випадках, це дата набрання чинності 

Законом про забезпечення прав і свобод та правовий режим тимчасово 

окупованої території. Тобто, двадцять сьоме квітня дві тисячі чотирнадцятого 

року. Це створює, як ви розумієте, правову невизначеність, а простіше 

кажучи,  плутанину в такому важливому для нас питанні. Хибне визначення 

дати початку тимчасової окупації може мати негативні наслідки. Цілком 

очевидно, що існуюча ситуація має не лише міжнародний та політичний 

аспект, а й практичне значення для захисту майнових і немайнових прав 

держави, громадян, юридичних осіб в Україні. Зокрема, в контексті розгляду 

справ проти Російської Федерації в міжнародних юрисдикційних установах. 

Як ви пригадуєте, фактичне захоплення Верховної Ради, будівлі Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим відбулося двадцять шостого лютого, а 
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порушення Збройними силами Російської Федерації порядку перетину 

державного кордону України  та незаконне перебування на українській 

території з метою подальшої тимчасової окупації відбулося ще раніше 

двадцятого лютого чотирнадцятого року. Ми проаналізували цю ситуацію. 

Мусимо сказати, що відповідно до міжнародного права не існує проміжної 

фази між вторгненням військ і початком окупації. А відповідні положення, 

які регулюють режим окупації, застосовуються вже на стадії вторгнення 

іноземних військ. Саме така позиція правова підтверджується Міжнародним 

Комітетом Червоного хреста і в цілому, на нашу думку, відповідає 

національним інтересам України. Ми подали пояснювальну записку до 

закону  і там міститься досить детальне обґрунтування. Тому ми звертаємося 

до вас з проханням підтримати цей проект закону.  

 

ПАЦКАН В.В. Тобто визначимо одну-єдину дату -  двадцяте лютого. 

 

ГЕРАСИМЕНКО О.В. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хочу сказати, що в деяких вже постановах, 

прийнятих Верховною Радою, зокрема Постановою щодо звернення до 

Міжнародного кримінального суду, якраз згадується саме двадцяте лютого. 

Тобто, тут є  вже і прецедент. Колеги, ви звернули увагу, є зауваження цих, 

Головного науково-експертного управління. Думаю, там більше технічні такі 

зауваження. Тому я пропоную рекомендувати Верховній Раді цей проект 

закону двадцять дев’ять п’ятдесят чотири за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу і в цілому з внесенням під стенограму 

правки відповідно до зауважень Головного науково-експертного управління. 

Нема заперечень? Приймається.  

Третій пункт, нагадую, ми зняли з порядку денного на прохання 

розробників, авторів законопроекту. Зачекайте.  
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ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Але в нас тут по цьому пункту є присутні бачу 

багато людей. Навіть представники місії ООН в Україні. Може, надамо їм 

слово, якщо вони вже тут знаходяться. А розгляд перенесемо більш детально 

вже  на пізніше.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я думаю, я хотів би все ж таки підтримати колегу, 

але хто є присутнім, тому що цей закон був і є достатньо проект, як то у нас 

кажуть, резонансний, дискусійний, контраверсійний і так далі. Якщо хтось 

хоче висловитись з тих, хто був запрошений і з не вашої вини це не 

відбулося, будь ласка, ми хочемо вам надати слово. Але дуже коротко, щоб 

колеги також були знайомі з вашою думкою перед попереднім. Хтось  

наполягає? (говорить англійською мовою). 

 

ФРЕЙЗЕР Ф. Доброго дня, мене звати пані Фіона Фрейзер, я заступник 

Голови  Моніторингової місії ООН з прав людини.  Я хотіла б сказати пару 

слів з приводу цього законопроекту. Я буду дуже коротко. Ми хотіли би 

сказати пару слів з приводу законопроекту про внесення змін до закону про 

тимчасово окуповані території номер двадцять нуль чотири. Я пропоную. Ми 

залишимо вам  аналітичну записку, яку ми підготували. Адресовану голові 

комітету. Там в законопроекті сказано про наші занепокоєння про те, як вони 

можуть порушувати міжнародні зобов’язання, законодавства з прав людини 

та гуманітарного права. Якщо є якісь запитання чи будуть побажання 

звернутися до нас, то ми готові відповісти на всі питання Комітету. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (говорить англійською мовою). Вони проти. Дякую. Я 

пропоную, щоб колеги… Тут є переклад. Щоб був ознайомлені всі колеги. 

Також пропоную надіслати авторам і розробникам цього законопроекту. І 

сподіваємося, що коли він буде внесений сюди на порядок денний, ви знову 

також будете мати можливість висловитись по суті. 
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Четвертий пункт порядку денного. Проект Закону, я його вже анонсував, 

двадцять дев’ять п’ятдесят два. Хто у нас? Будь ласка. Так буде чути все 

одно. 

 

КАЛИТА К.В. Шановний пане Голово, шановні члени Комітету! 

Законопроект на ваш розгляд вноситься про внесення змін до статті 

шістнадцятої Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства". Фактично цим законопроектом Міністерство закордонних 

справ пропонує усунути певні прогалини в законодавстві України. Зокрема, 

передбачити можливість реєстрації в Міністерстві закордонних справ двох 

категорій іноземців та осіб без громадянства. Перша категорія – це приватні 

домашні робітники, співробітники дипломатичних та консульських установ, 

а також міжнародних організацій іноземних держав, які акредитовані в 

Україні. Це перша категорія.  

І друга категорія, особи, які працюють в таких самих або дипломатичних 

представництвах, або міжнародних організаціях, або в консульських 

установах в Україні, але не є членами персоналу і відповідно є іноземними 

громадянами або особами без громадянства. Прийняття цього закону 

дозволить цим людям набути нормальний правовий статус в Україні.  

В дванадцятому році після прийняття закону про зайнятість населення, 

на жаль, ця категорія громадян випала взагалі з правового поля і на даний час 

цим громадянам чи особам без громадянства, чи іноземним громадянам 

жодна організація не може надати дозвіл на працевлаштування в Україні. 

Вони фактично працюють на іноземних дипломатів, скажімо так, або в 

іноземних представництвах і при цьому вони не можуть бути легально 

працевлаштовані в Україні. Прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за пояснення. Якщо немає… Так. Прошу. 

Натисніть клавішу.  
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ФЕЛЬДМАН О.Б. Я поддерживаю высновки экспертного Комитета. Я 

считаю, что это надо сделать как можно быстрее, так как эти люди уже все 

равно незаконно работают и это облегчит оформление на работу огромному 

количеству людей. Как в министерском пуле, так и в частном.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді з врахуванням обговорення,  я не бачу 

більше бажаючих висловитись. Пропонується рекомендувати ухвалити цей 

законопроект за результатами розгляду в першому читанні і прийняти за 

основу і в цілому з урахуванням пропозицій Головного науково-експертного 

управління. Немає заперечень. Приймається.  

І ми переходимо до п’ятого пункту порядку денного. Ми розглядаємо 

цей законопроект з власної ініціативи, тому що, на жаль з незрозумілих 

причин,  на які я звернув увагу Голови Верховної Ради, цей законопроект, 

хоча він прямо відноситься до сфери відповідальності нашого Комітету, було 

розписано на інший, інший Комітет. А наш Комітет взагалі не було навіть 

включено до списку комітетів, до яких цей законопроект мав би 

направлятися. Ми направили такого листа, Володимир Павлович, Голові. Ми 

не отримали якоїсь відповіді? 

 

СІМОН В.П. Ми отримали, там в папочці є. Наш лист був скерований в 

Управління інформатизації і на цей наш лист вони дали своє бачення, що так 

і наполягають, щоб законопроект залишався за ними. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну тим більше. Якщо ми конструктивної відповіді не 

отримали, то тим більше за власною ініціативою наш Комітет має це 

розглянути. Йдеться, оскільки, чому? Оскільки саме наш Комітет, ми 

розглядали, це Комітет минулого складу. Колега Пацкан очолював його,  

коли приймався Закон України «Про захист персональних даних» і інші. Ми 
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грали активну роль. Я вирішив винести, оскільки за навіть попереднім 

розглядом деяких елементів цього законопроекту, він скоріше не покращить 

ситуацію, а суттєво ускладнить. І багатовимірно, при чому. Тому я хотів би, 

щоб ми заслухали зараз інформацію від колег, які присутні. Першим – Богдан 

Крикливенко, прошу. 

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Дякую. Я, з вашого дозволу, скажу коротко 

вступну частину, а потім передам слово Маркіяну Бему, який спеціалізується 

по суті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, Богдан, дуже стисло. 

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Дуже стисло, звичайно. Коротко. Ми дуже вдячні 

за таку ініціативу власне Комітету за те, що прийняли до розгляду з власної 

ініціативи цей дуже короткий, але надзвичайно негативний законопроект, 

який без перебільшення, його ухвалення призведе до зруйнування взагалі тих 

прогресивних напрацювань, які є у нас в системі захисту персональних 

даних. Такими легенькими дуже правками фактично руйнуються наші 

зобов’язання і в рамках Угоди про Асоціацію, і в рамках лібералізації 

безвізового режиму. І щодо суті і змісту я прошу вислухати так само 

Маркіяна, колегу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маркіян, прошу, але також дуже стисло.  

 

БЕМ М. Ну, даним, коротко кажучи, даним законопроектом 

пропонується внести зміни до статті двадцять п’ятої Закону «Про захист 

персональних даних», а саме частини другої. Частина друга статті двадцять 

п’ятої передбачає, в яких ситуаціях, до яких випадків, коли здійснюється 

обробка персональних даних, Закон не застосовується. Там є дуже 
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обмежувальні випадки. Оті два підпункти, які там є, вони взяті з Конвенції 

про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних. 

Пропонується внести третій пункт, яким виключити зі сфери застосування 

Закону обробку персональних даних фізичними та юридичними особами, які 

в своїй роботі сприяють Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки 

України, Службі контррозвідки. Які це буде мати наслідки? Це матиме 

наслідки такі, шо, скажімо так, будь-яка фізична або юридична особа, яка, за 

її словами, сприяє вказаним відомствам, може обробляти будь-які 

персональні дані: чутливі категорії персональних даних, медичні дані, 

біометричні, генетичні без застосування положень цього Закону. На даний 

момент Закон «Про захист персональних даних» - це єдиний закон, який, 

захищає права людини у зв’язку з обробкою персональних даних. 

Відповідно, виведення такої обробки зі сфери дії того закону зробить її 

безконтрольною.  

Друге. Це дасть, створить широке поле для зловживань для самих тих 

відомств, які згадані у статті, оскільки вказані, зокрема, Міністерство 

внутрішніх справ, Служба безпеки, вони обробляють дуже великі об’єми 

чутливих категорій персональних даних. Зараз же вони, створюючи чи 

юридичні, чи фізичні особи, які начебто сприятимуть їхній роботі, зможуть 

також безконтрольно здійснювати, доручаючи їм обробку персональних 

даних, зможуть здійснювати її безконтрольно.  

Ну і третє. В самій пояснювальній записці до законопроекту говориться 

про те, що він начебто повинен посприяти лібералізації візового режиму. Але 

якраз планом дій щодо лібералізації візового режиму і передбачається те, що, 

здійснюється, створюється незалежний орган, який контролює обробку 

персональних даних в сфері боротьби з організованою злочинністю, 

незаконним обігом наркотиків і тому подібне. Якщо ми приймем ці зміни, ми 

фактично зробимо цю обробку, виведем її за межі контролю такого 

незалежного органу, яким  станом на сьогодні є Уповноважений. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колега Пацкан. 

 

ПАЦКАН В.В. Шановні колеги! Давайте називати речі своїми іменами. 

Цією поправкою взагалі знищується Закон про обробку персональних даних. 

Зараз своїм юридичним підприємствам, або своїм фізичним особам буде 

надаватись спеціальний статус. Ми цей Закон приймали для громадян 

України. Не для Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і 

інших осіб, котрі зараз, не хочу називати, співпрацюють  чи не співпрацюють 

з теперішньою владою. Яка б влада не приходила, вона має стояти на захисті 

громадян України. Цей закон є аморальний і цьому народному депутату 

треба пояснити, щоб він більш таких законів не подавав. Я проти того і я 

готовий це виступити і пояснити всім.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колега Брензович.   

 

БРЕНЗОВИЧ В.І. Є пропозиція відхилити. 

 

ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. На жаль, у мене немає вибору, тільки підтримати 

власних колег. Але я проконтролюю, пане Пацкан, щоб полковнику Тетеруку 

Ви особисто пояснили цю позицію. 

 

ПАЦКАН В.В. Це не думка полковника Тетерука. Це думка Арсенія 

Петровича Яценюка. Все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Справа в тому, що там не лише полковник Тетерук, а 

ще тринадцять членів однієї з фракцій. Тобто завдання буде більш складним. 

Але. 
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БРЕНЗОВИЧ В.І. Вони мають право свої персональні дані добровільно 

надати в МВС і цим структурам. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів би, по перше, я хотів би  все ж таки, якщо 

підтримає Комітет, ми провели, я б заохитв провести або службове 

розслідування або  якимось іншим чином з’ясувати, чому закон, який прямо 

відноситься до компетенції Комітету з прав людини, потрапив до сфери 

компетенції якого Комітету? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Інформатизації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Інформатизації. Ну розумієте? Це ж абсурд.  

 

ПАЦКАН В.В. Ми готові всім складом Комітету підписати листа на 

Голову Верховної Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І поступила одна пропозиція: запропонувати 

Головному Комітету рекомендувати цей закон відхилити. Нема інших 

пропозицій? Приймається. Якщо хтось хоче додати до стенограми додаткову 

інформацію, будь ласка, у вас, але коротко, знову ж таки.  

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Так, дуже коротко. Я, з вашого дозволу, хотів би 

просити Комітет надати цьому процесу елементу публічності. Я хотів би 

просити це рішення опублікувати на сайті Комітету. Ми готові надавати свій 

майданчик для будь-якого публічного висвітлення. Тому що ми з колегами 

намагалися достукатися до Комітету інформатизації, там незрозумілі для нас 

процеси і тільки публічність і залученість громадськості може бути гарантією 

дотримання регламенту і законності в цьому процесі. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я цілком підтримую. Я прошу прес-секретаря 

опублікувати на сайті Комітету і включити в прес-реліз моє звернення до 

Голови Верховної Ради. Будь-яка відповідь, яка була, про яку говорилось 

також. І процитувати колег, зокрема, Пацкана і Брензовича. В повному об’ємі 

щодо їх. І включити це в повідомлення про засідання Комітету. Я вважаю, що 

такі речі, так, а чи цитувати колегу Логвінського, це додатково з ним 

з’ясувати, оскільки в нього особливі стосунки з полковником Тетеруком. 

Дякую.  

Колеги, в нас залишився ще один пункт. Я хотів би з вами порадитись. 

Справа в тому, що ми домовлялися з вами, коли обговорювали це раніше, що 

ми заслухаємо. Я направив такого листа віце-прем’єру В’ячеславу Кириленку 

щодо запрошення його на засідання Комітету, щоб почути інформацію щодо 

інституційного забезпечення формування та реалізації державної політики у 

сфері міжетнічних відносин та захисту прав національних меншин. І я 

розумію, що в нас є представник Міністерства культури – директор 

департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури.  

Але я хотів би порадитись з вами. Оскільки є кілька речей, які на мою 

думку, ми як Комітет мали б триматися, і чіткість мати, і зрозумілість тут. В 

нас відбулися парламентські слухання, які були ініційовані нашим 

Комітетом. Є рішення Рекомендацій парламентських слухань. В тому числі й 

тих елементів, які стосувалися інституційного забезпечення. Зокрема, це 

стосувалося функціонування посади Уповноваженого відповідно. Ми знаємо, 

що було прийнято рішення Уряду про скасування цієї посади. В рамках 

оптимізації Апарату чи як воно там обґрунтувалося. І більш того, я вважаю, 

що в даному випадку це виходить лише за межі суто одного аспекту – 

інституційного забезпечення. Це елемент взагалі діалогу і парламентського 

контролю. 

 Тому при всій повазі до колеги, до Андрія Васильовича Юраша, 

директора департаменту у справах релігій Міністерства культури, якщо буде 
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ваша підтримка, я все ж таки буду наполягати, щоб віце-прем’єр пан 

Кириленко все ж таки прийшов на запрошення Комітету. Вони анонсуються 

заздалегідь. Для того, щоб ми могли мати можливість мати більш предметну 

дискусію щодо згаданого запитання. Прошу, колега Фельдман. Потім колега 

Брензович. 

 

ФЕЛЬДМАН О.Б. Я направил депутатский запрос на имя Арсения 

Петровича, почему скасован в надежде на то, что сегодня придет господин 

вице-премьер и мы сможем на эту тему поговорить. Я считаю, что то, что 

сделано сегодня, как Вы говорите, для более коррекции, это нанесло 

непоправимый вред, потому что сегодня люди не знают, куда им обращаться 

окончательно. Они не знают, как обратиться в Кабинет  министров, у них нет 

возможности обратиться в областные центры и так далее и так далее. Вопрос 

полностью неуригулированый. Я бы передал Вам копию своего обращения. 

Мы до  сих пор не получили на него ответ.    

 

БРЕНЗОВИЧ В.І. Я по-перше хочу Вас, Григорій Михайлович, 

підтримати щодо давайте почекаємо пана віце-прем’єра. По-друге, хочу 

сказати про те, що це рішення Кабміну було незаконним. Адже Закон про 

національні меншини України, куди були внесені зміни, в статтю п’ять, тому 

що раніше при міністерстві було, міністерство мало б керувати цим 

процесом, а зараз стаття п’ять говорить про те: «забезпечення формування та 

реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту 

прав національних меншин України здійснюють центральні органи 

виконавчої влади, визначені Президентом України». Це  Закон.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тим більше варто мати розмову відверту з прем’єр, 

віце-прем’єр-міністром. Прошу. 
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ПАЦКАН В.В. Якщо віце-прем’єр-міністр не хоче до нас йти, пропоную 

провести наступне засідання Комітету в нього. Якщо йому важко, давайте 

сходимо до нього.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропонував би, можливо, є поважна причина. Ми 

про це дізнаємося. Так часто-густо буває, але я думаю, як принцип роботи 

Комітету, ми мали б саме такий питання підтримувати. Отже я пропоную, 

прошу підготувати відповідно мого листа до прем’єр-міністра і віце-прем’єр-

міністра з інформацією про обговорення цього питання на Комітеті і 

запросити ще раз В’ячеслава Кириленка на наступне засідання Комітету. 

П’ять секунд. Прошу. 

(Мікрофон вимкнено). 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, у нас залишиться ще два. Перше – це 

технічне таке питання. І друге – це різне.  

(Загальна дискусія). 

Ми бачимо все більшу зростаючу напругу між двома найбільшими 

фракціями. Не хотів би, щоб це виливалося в публічну площину і можете між 

собою питання, хто до кого ходить, обговорити. Сьомий пункт, він. Шостий. 

Справа в тому, що зараз створено постановою Кабінету Міністрів  

міжвідомчу робочу групу з питань оптимізації системи державних органів 

виконавчої влади. Бачте, рішення про скасування посади було прийнято, 

потім було створено робочу групу щодо оптимізації. І до участі у цій 

міжвідомчій робочій групі з питань оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади, основним завданням якої є підготовка рекомендацій щодо 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, передбачено 

залучити народних депутатів. Від Комітету пропонується мати представника. 

Я звертаюся до шановних колег-членів Комітету, хто, може, виявив бажання 

ввійти до складу цієї робочої групи щодо оптимізації системи центральних 
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органів виконавчої влади? Є бажаючі? Бажаючих не бачу, але так попередньо 

дає згоду свою колега Пацкан. Тому я, в його очах прочитав цю згоду. Отже 

пропонується колегу Пацкана тоді призначити. 

І останнє. В вас в матеріалах в «Різному» роздані речі, які ми маємо 

врахувати в подальшій своїй роботі. А саме: це інформаційна довідка щодо 

переліку законопроектів, щодо яких Комітет отримав висновки наукової 

експертизи та щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства. 

Це означає, що вони готові до розгляду на Комітеті. І я інформацію просто 

надаю загальну на цю довідку.  

І друге – це є щодо узагальнення тих звернень, які доходили до Комітету 

від громадян, від представників міжнародних, неурядових організацій щодо 

пріоритетності або необхідності Комітетом концентрації на тих чи інших 

питаннях. Зокрема, йдеться про необхідність законодавчого врегулювання 

питання організації проведення мирних зібрань. Те, що в нас досі і йде. І 

інше. Ми також звели це  в рамках такої довідки і до відома членів Комітету 

в «Різному» це роздано.   

Шановні колеги, порядок денний у нас вичерпано. Якщо будуть якісь 

оголошення, прошу зробити їх. Я не бачу. Тоді в нас наступне.  

 

ЧИГРИН А.В. Можна я? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна, прошу. Сядьте. 

 

ЧИГРИН А.В. Шановні народні депутати! Відповідно до цієї довідки. Я 

її готувала і дуже хотіла, щоб ви звернули увагу. У нас лежать, ми не можемо 

дати відповідь на звернення пленуму Вищого адміністративного суду, який 

вважає, що Комітет має визначитись з законодавчим врегулюванням мирних 

зібрань. Тобто, що їм відповісти на сьогодні? Раз. Є звернення Урядового 

уповноваженого у справах європейського суду з цього ж питання. Є 
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звернення значної кількості громадських організацій, які пропонують 

врегулювати питання переселених українців з Польщі. Є план, який 

затвердила Верховна Рада законотворчих робіт і там включені жертви 

політичних репресій і ми маємо так само значну кількість колективних 

звернень. Ми сьогодні маємо визначитись, що Комітет планує робити, або 

створювати робочу групу по напрацюванню тих чи інших ініціатив, тому що 

інші депутати таких не внесли. Комітет має предмет відання визначений і 

тому Голова Верховної Ради всі звернення, які надходять до нього з цих 

питань, скеровує до нашого Комітету. І я би дуже просила, щоб якесь було 

робоче рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Саме робоче рішення саме в тому і полягає, що 

ми довели до відома членів Комітету. За браком часу я не буду пояснювати, 

що по деяких, зокрема, щодо мирних зібрань, це просунулося вже достатньо 

близько до того, щоб такий законопроект був би внесений. І як ми 

домовлялися, він ідеалі мав би бути внесений і від Комітету в цілому, 

членами Комітету. Оскільки це питання, яке йдеться. Це ж стосується деяких 

інших питань. Більш детальна інформація, думаю, буде опрацьована 

колегами. Я чекаю до наступного засідання пропозицій. Відповідно, на 

підставі цих пропозицій ми тоді сформуємо вже позицію щодо робочої групи 

або до винесення і підготовки окремих законопроектів.  

Наступне засідання у нас має відбутися першого липня, якщо нічого 

надзвичайного не відбудеться. О чотирнадцятій тридцять. Дякую колегам і 

запрошеним. До побачення. 

 

 

 


