СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин
30 вересня 2020 року
(у режимі відеоконференції)
Веде засідання голова комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас присутні 9 народних
депутатів, кворум є, можемо розпочинати. Вам був надісланий порядок
денний на сьогодні.
Шановні колеги, у нас сьогодні п'ять питань та питання "Різне". Я
зразу вношу пропозицію змінити розгляд питань, і питання третє, яке ми
будемо проводити в закритому режимі, перенести, поставити його п'ятим
питанням, а четверте-п'яте відповідно зробити третім-четвертим. Ми
достатньо швидко пройдемо чотири питання і спокійно попрацюємо над
третім питанням.
Чи будуть заперечення після такого порядку денного на сьогодні?
Якщо заперечень немає, прошу, шановні народні депутати, проголосувати
за даний порядок.
Я буду називати народних депутатів, яких я бачу як приєднаних. Я
не всіх бачу через технічні умови, інші народні депутати, які
приєднуються, будь ласка, про це повідомляйте, і будемо голосувати.
УМЄРОВ Р.Е. …буде через 10 хвилин, якщо що, я з ним на телефоні,
буду питати, якщо потрібно, яке голосування.
ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас на даний час 9 народних депутатів, вистачає,
то будемо рухатись по регламенту, а там будемо дивитися.

Отже, прошу проголосувати за затвердження порядку денного.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я голосую – за, шановні колеги.
Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Ткаченко

Максим

Миколайович.

Максиме

Миколайовичу, проголосуйте, будь ласка.
ТКАЧЕНКО М.М. Вибачте, будь ласка, мікрофон виключений.
Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рустем Енверович Умєров.
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УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Якщо до нас приєдналися... Мустафи немає.
Бойко Юрій Анатолійович попереджав, що його не буде.
Копиленко

Олександр

Любимович

ніби-то

сказав,

що

буде

приєднуватися. Немає.
Мандзій Сергій Володимирович. Чекаємо.
Медведчук Віктор Володимирович. Немає.
Новинський Вадим Владиславович. Попереджував, трошки пізніше.
І Рабінович Вадим Зіновійович. Немає.
Отже, затвердили порядок денний. Переходимо до першого питання.
Шановні колеги, розглядаємо проект Закону України про внесення
змін до Закону України "Про особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів,
слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (реєстраційний
номер 3984), поданий Президентом України Зеленським.
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Нагадую вам, він вже розглянутий в першому читанні, особливих
запитань не було. Він поданий від Президента як терміновий. Ми
проголосували у Верховній Раді за скорочення строків до 7 днів для
подання поправок. Можу вам сказати, що жодної поправки не надійшло в
строки. Єдина поправка, вона зайшла через 2 дні після закінчення строку
від народного депутат Фролова. Зазначена поправка була подана вже з
порушенням Закону України про Регламент і вона стосується, якщо чесно,
про те, що, вона у мене є, про те, що цей допуск дізнавачів, слідчих,
прокурорів до району командування ООС повинно забезпечувати їх
охорону та захист. Це, в принципі, і так зрозуміло з тексту закону, тому і
вносити цієї поправки не потрібно, тим більше, що вона з порушенням
Регламенту.
Тому жодних поправок у нас немає. Пропоную зразу затвердити
рішення без поправок.
Чи є бажаючі висловитись по даному питанню? Бажаючих немає.
Ставлю на голосування проект рішення: рекомендувати Верховної
Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до
району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях (реєстраційний номер 3984). Прошу голосувати,
шановні народні депутати.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.
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КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за.
Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги, ми розглянули перше
питання.
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Це просто до ремарки, я про це буду казати з трибуни Верховної
Ради України. Я вам хочу нагадати, що ми своє рішення по цьому
законопроекту приймали, щоб Верховна Рада проголосувала за основу і в
цілому зразу. Нас зупинила одна фракція, яка, я її не буду називати, але
представник у нас є. Ахтем Зейтуллайович, будь ласка, зверніться до своїх
колег. Якщо вони зупинили рішення приймати рішення Верховної Ради за
основу і в цілому, то чому жодної поправки не було подано? Це так на
майбутнє.
Дякую, шановні колеги.
Друге питання. Проект Постанови про звернення до Кабінету
Міністрів України щодо налагодження залізничного сполучення північних
районів Луганської області із загальною мережею української залізниці
(реєстраційний номер 4145), поданий народними депутатами членами
нашого комітету.
Метою проекту постанови є вжиття заходів для забезпечення
залізничного сполучення північних районів Луганської області із
загальною мережею української залізниці.
Шановні народні депутати, хочу вам нагадати, що під час виїзного
засідання нашого комітету на територію Луганської області це питання не
просто піднімалось, а це питання фактично економічного розвитку
Луганської області. І, безперечно, ми, я думаю, що ми можемо сказати тут
за нас всіх, ми його підтримуємо на сто відсотків. Ми пропонуємо
звернутись з вимогою до Кабміну, щоб було виділено фінансування на 21й рік та була побудована залізнична лінія по лінії Кіндрашівська-Нова –
Лантратівка і Попасна – Сватове – Куп'янськ. Основний ініціатор даної
законодавчої ініціативи наш колега – народний депутат Горбенко Руслан
Олександрович.
Якщо є бажання висловитись, Руслан Олександрович, будь ласка. Я
думаю, що ми сто відсотків підтримаємо дану постанову. В мікрофон.
Руслан, в мікрофон.
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ГОРБЕНКО Р.О. Дякую.
Колеги, я дуже кратко. Вже більше 5 років внаслідок окупації
частини території України північні райони Луганської області відрізані від
залізничного сполучення з рештою території держави. На підконтрольній
території проходить лише одна залізнична магістраль Попасна – Сватове –
Куп'янськ, яка входить до державної залізничної мережі. В той же час
залізнична гілка Кіндрашівська-Нова – Лантратівка довжиною 250
кілометрів, що проходить північним регіоном області, не має сполучення з
іншими областями, оскільки, з однієї сторони, направлена в Російську
Федерації, а з іншої, веде до тимчасово окупованих території.
Для налагодження пасажирського та вантажного перевезення
залізничним транспортом потрібно з'єднати ці залізничні гілки. Це дасть
змогу зменшити витрати на перевезення сільгосппродукції, яку зараз
перевозять автомобільним транспортом, яке в свою чергу руйнує дороги
області, спростити ротацію тяжкого озброєння шляхом перевезення
залізничним транспортом та налагодити транспортування вугілля до
Щастинської ТЕС. Будівництво цієї залізничної гілки внесено до заходів
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.
Враховуючи зазначене, пропонується звернутись до Кабінету
Міністрів України з вимогою забезпечити будівництво та фінансування за
рахунок державного бюджету залізничні лінії, що з'єднають колії
Кондрашівська-Нова – Кондратівка і Попасна – Сватове – Куп'янськ.
Прошу підтримати своїх колег.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги.
Чи є бажаючі ще висловитись по даному питанню? Якщо бажаючих
немає, прошу проголосувати.
Горбенко Руслан Олександрович.
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ГОРБЕНКО Р.О. Голосую "за".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую "за".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую "за".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую "за".
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую "за".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую "за".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. Підтримую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
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ЯКОВЛЄВА Н.І. Однозначно підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято
одноголосно.
Отже, переходимо до третього питання. Шановні колеги, до комітету
надійшов лист Секретаря РНБО з проханням визначити кандидатуру від
комітету для участі в робочій групі для підготовки Державної стратегії
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Автономної
Республіки Крим, міста Севастополь.
Я пропоную від нашого комітету делегувати секретаря Рустема
Умєрова, який профільно займається цим питанням. Шановні колеги, є
бажаючі висловитись по даному питанню? Якщо бажаючих немає, прошу
проголосувати і підтримати.
Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Підтримую.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наскільки я зрозумів, у нас з'явився Копиленко
Олександр Любимович. Олександр Любимович!
КОПИЛЕНКО О.Л. Все, я тут.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Проголосуйте, будь ласка, Олександр Любимович.
КОПИЛЕНКО О.Л. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
З приводу голосування нашого колеги Рустема Енверовича Умєрова.
Я не зовсім розумію, якщо чесно, по вашому голосуванню, щоб не було
конфлікту інтересів.
УМЄРОВ Р.Е. Це треба голосувати, ні, якщо комітет пропонує?
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я думаю, що як головуючий я пропоную вам
публічно заявити, що у вас є конфлікт інтересів і що ви не приймаєте
участі в даному голосуванні. Будь ласка, зробіть це.
УМЄРОВ Р.Е. Я підтримую вашу пропозицію як головуючого, що в
мене є конфлікт інтересів. Тому по цьому питанню я буду дивитися на
голосування, якщо всі "за", я з задоволенням буду… приймати участь.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято.
ЧИЙГОЗ А.З. Але я не розумію, крім, звичайно, наш інтерес. Який
конфлікт? У нас один конфлікт з Росією.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович, згідно законодавства в
галузі антикорупційної діяльності народний депутат або будь-який депутат
будь-якої ради, коли приймається рішення стосовно конкретної людини,
він особисто не може приймати рішення і брати участь в голосуванні. От у
нас присутній прокурор, наприклад, АР

Крим, він може нам потім

пояснити, що краще зробити публічну заяву про конфлікт інтересів, ніж
потім відписуватись від НАБУ або НАЗК про те, що конфлікт був. Тому я
чому і поставив саме таку пропозицію. У нас достатньо голосів і краще
захистити нашого колегу. Дякую.
Шановні колеги, переходимо до наступного питання. До нас
надійшла доповідь Постійного Представника Президента України в
Автономній Республіці Крим Антона Кориневича щодо результатів
діяльності представництва протягом липня 19-го року –

серпня 20-го

року, а також планів подальшої співпраці з метою сприяння деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим, міста Севастополь,
додержання прав і свобод громадян України, що мешкають на тимчасово
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окупованій території АР Крим та міста Севастополя або переселились з
неї.
Шановні колеги, ми якогось рішення не повинні приймати по даному
питанню, але ця доповідь була надіслана кожному з вас. Я пропоную
наступний регламент, щоб, буквально, 2 хвилини Антон Олександрович
виступив. Якщо не буде жодних запитань, то ми просто проголосуємо, щоб
цю доповідь взяти до відома і рухатись далі.
Єдине, що хочу нагадати, що ми постійно і плідно працюємо з як
керівником Антоном Кориневичем, так і з усіма співробітниками
постійного Представництва Президента України АР Крим. Разом з ними
ми робили виїзне засідання на територію Херсонської області. Постійно у
нас виникають проблемні питання, які нам допомагають вирішувати наші
колеги.
Тому, будь ласка, Антон Олександрович, буквально, 2 хвилини, і
переходимо до наступного питання, в якому ви теж будете приймати
участь.
КОРИНЕВИЧ А.О. Доброго дня, шановний Дмитро Валерійович!
Доброго дня, шановні колеги! Дійсно дуже вам дякую за можливість
сьогодні надати вам відповідні тези, так, по суті, результатів нашої
діяльності за час, починаючи з липня 2019 року.
Ми в Представництві Президента України в Автономній Республіці
Крим дуже дякуємо нашому профільному комітету за ефективну
співпрацю, за те, що ми разом з вами, з профільним Міністерством з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та інших наших
друзів та партнерів в різних органах державної влади робимо цю важливу
роботу по шляху деокупації та реінтеграції нашої тимчасово окупованої
території.
Ми, безумовно, налаштовані на продовження нашої конструктивної
співпраці, зокрема з вашим комітетом. І тому хотів би просто надати такий
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умовний перелік того, з чого наша співпраця може складатися в
майбутньому. Безумовно, це підтримка законопроектів. Зокрема, по
адміністративній процедурі визнання фактів народження та смерті; по
законопроекту по військовополонених, політв'язнях та заручниках, тобто
особах, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Російської
Федерації; пакету законопроектів для покращення роботи з розслідування
злочинів на тимчасово окупованих територіях; підтримку в другому
читанні

законопроекту

про

імплементацію

норм

міжнародного

гуманітарного, міжнародного кримінального права (законопроект 2689).
Сподіваємося і віримо, що проведемо гарні і якісні парламентські слухання
про Криму.
Дуже важливим питанням є створення міжфракційного об'єднання
"Крим", яке займатиметься питаннями нашої тимчасово окупованої
території. Готові також працювати по напряму представлення концепції
перехідного

правосуддя

та

подальшої

роботи

над

відповідними

законопроектами для імплементації підходів перехідного правосуддя.
Пропонуємо нашому шановному комітету виїзне засідання на КПВВ
з тимчасово окупованим Кримом зробити традицією. Ну, а також
працювати в напрямі відміни Закону про ВЕЗ "Крим" і дуже вітаємо
створення робочої групи при комітеті, за яку відповідає шановний Рустем
Енверович. Сподіваємося, що нарешті це питання буде врегульовано. Ну, і
також сподіваємося, що посібник, який називається "Актуальні орієнтири
державної політики щодо деокупації та реінтеграції АР Крим та міста
Севастополя", буде поширений серед народних депутатів, помічників
народних депутатів, секретаріату… Апарату Верховної Ради України.
В цілому ми дуже дякуємо за конструктивну співпрацю нашому
комітету, шановному голові і сподіваємося, що разом далі будемо робити
цю важливу роботу по деокупації та реінтеграції наших кримських
територій.
Дякую.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Антон Олександрович.
Шановні колеги, пропоную рішення проголосувати за те, щоб
доповідь взяти до відома. Прошу голосувати.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Підтримую і дякую за співпрацю.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Підтримую. Також дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
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УМЄРОВ Р.Е. Дякую, пане Антоне. І підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва. Мікрофон.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую і бажаю нам плідної співпраці.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, переходимо до останнього п'ятого питання. Я
пропоную його розглянути в режимі закритого засідання. Тому прошу
співробітників секретаріату забезпечити присутність тільки народних
депутатів, двох членів секретаріату та всіх запрошених по даному
питанню. А саме: представника Міністерства з питань реінтеграції,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Офісу
Президента України, Ради національної безпеки і оборони, Міністерство
закордонних справ, Службу безпеки України, Прокуратуру АР Крим,
Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим. Всіх
інших я прошу або самостійно від'єднатися, або співробітники, будь ласка,
забезпечте це.
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