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
16 лютого 2022 року
Веде засідання Голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас 9 народних депутатів, є кворум. Шановні
колеги, ми можемо розпочинати засідання нашого комітету. Хотів на початку
засідання, по-перше, всіх привітати з тим, що у нас сьогодні 16 лютого. Всі
живі-здорові, ніхто на нас не напав. Сьогодні ми святкуємо свято – День
єднання. Всіх вітаємо! І закликаємо єднатися.
Отже, колеги, вам було заздалегідь надіслано проект порядку денного.
Сьогодні у нас згідно порядку денного один проект закону, з опрацювання
яких комітет визначено головним; один законопроект, де наш комітет не є
головний; та два питання у розділі "Інше". Ну, і традиційне питання "Різне".
Шановні народні депутати, чи будуть доповнення, зауваження,
пропозиції до порядку денного?
Якщо немає, ставлю на голосування затвердити порядок денний.
Прошу голосувати. Хто - за?
Дякую колегам, які працюють офлайн.
І тепер ті народні депутати, які працюють у нас онлайн.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Руслан Олександрович Горбенко.

ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.
УМЄРОВ Р.Е. Він хворий, на жаль, не зможе бути присутнім.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів. Дякуємо, пане Рустем Енверович.
Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Володимирович Медведчук. Відсутній.
Новинський Вадим Владиславович. Відсутній.
Рабінович Вадим Зіновійович. Відсутній.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, у нас участь в голосуванні з 15 народних депутатів
прийняло 11 народних депутатів. 11 – за. Рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду першого питання.

БОЙКО Ю.А. Можна пропозицію, пане голово?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. Юрій Анатолійович Бойко.
БОЙКО Ю.А. Дмитро Валерійович, враховуючи те, що на нас вже
ніхто не нападе, давайте проголосуємо ці законопроекти без обговорення, всі
зрозумілі.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи будуть інші пропозиції щодо розгляду
даного питання?
КАСАЙ К.І. Дуже слушна пропозиція, я підтримую.
ГОРБЕНКО Р.О. Шановні колеги, сьогодні День єдності. І ми повинні
показати свою єдність, і теж підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, тоді, якщо немає заперечень з боку народних
депутатів, я ставлю на голосування по першому питанню пропозицію:
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення
змін до Закону України "Про імміграцію" (реєстраційний номер 6516, від
13.01.2022 року), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами
розгляду в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем з зазначеного
питання визначити голову комітету Лубінця.
Прошу голосувати, шановні колеги.
Юрій Анатолійович Бойко.
БОЙКО Ю.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Медведчук Віктор Володимирович відсутній.
Вадим Владиславович Новинський відсутній.
Вадим Зіновійович Рабінович відсутній.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Ахтем

Зейтуллайович

Чийгоз.

Пане

Ахтеме,

проголосуйте, будь ласка.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
І прошу проголосувати шановних народних депутатів, які працюють
офлайн. Хто - за?
Олександр Любимович.
КОПИЛЕНКО О.Л. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякую.

Шановні

колеги,

рішення

прийнято

одноголосно. 11 народних депутатів прийняли участь в голосуванні, 11 – за.
Тоді, якщо немає інших пропозицій, по другому питанню пропоную, і
буду ставити на голосування: звернутись до Комітету Верховної Ради
України з питань економічного розвитку з пропозицією рекомендувати
Верховній Раді України проект Закону України про запровадження
спеціального режиму господарської діяльності на території пріоритетного
розвитку у Донецькій та Луганській областях (реєстраційний номер 6403),
поданий

народним

депутатом

України

Горбенком

Русланом

Олександровичем та іншими народними депутатами України, за наслідками
розгляду в першому читанні прийняти за основу.
Прошу голосувати. Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Дуже всім дякую за підтримку. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.

УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати колег, які працюють офлайн.
Хто – за, колеги? Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до

третього питання. Шановні

колеги, відбулися

комітетські слухання, просто затверджуємо рекомендації. Вам заздалегідь
вони були надіслані.
Будь ласка, пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Дуже маленька ремарка. Я цілком погоджуюся з тим
текстом, який є, і бачу, що тут також в рекомендаціях враховано, щоб
Верховна Рада забезпечила розгляд ряду законопроектів.
І також хочу нагадати шановним нашим членам комітету, що у нас є
один з таких законопроектів, де наш комітет визначений головним, і який тут
не внесений. Це законопроект під реєстраційним номером 5888, Оксани
Олександрівни

Дмитрієвої,

який

стосується

якраз

саме

питань

працевлаштування, зокрема спрямований на лікарів з Білорусі. Щоб ми про
нього теж не забували, актуалізували питання винесення його до сесійної
зали.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Давайте

тоді

в

остаточно

затверджених

рекомендаціях добавляємо ще 5888. Хочу також повідомити, що в цей
понеділок під час Погоджувальної ради я звертався до спікера Верховної
Ради, де наголошував на чотирьох законопроектах, і першим я казав 5888,
який підготовлений. Дякую, колеги.
З додатковою пропозицією нашої колежанки пані Неллі Яковлєвої

прошу затвердити ці рекомендації. Прошу голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. Я утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати шановних народних депутатів,
які працюють офлайн. Хто - за? Дякую, колеги.
Участь у голосуванні прийняло 11 народних депутатів, 1 голос
утримався, 10 голосів – за. Рішення прийнято. Дякую.
Переходимо до четвертого питання. Колеги, дуже просте питання. У

нас надійшло звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини Денісової Людмили Леонтіївни щодо підтримки проведення у
вересні 2022 року Міжнародного форуму омбудсманів "Додержання прав і
свобод людини в умовах глобальних викликів" та відзначення 25-ї річниці з
нагоди утворення інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини на державному рівні.
Думаю, що абсолютно логічно підтримати дану пропозицію. Не буде
інших пропозицій, шановні народні депутати? Дякую.
Шановні колеги, прошу голосувати за пропозицію: підтримати
звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової
Людмили Леонтіївни про проведення у вересні 2022 року Міжнародного
форуму омбудсманів "Додержання прав і свобод людини в умовах
глобальних викликів" та відзначення 25-ї річниці з нагоди утворення
інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на
державному

рівні.

Внести

на

розгляд

Верховної

запропонований проект Постанови Верховної Ради України.
Прошу голосувати. Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.

Ради

України

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати шановних народних депутатів,
які працюють офлайн. Хто - за? Дякую, колеги.
11 народних депутатів прийняли участь в голосуванні, 11 – за.
Переходимо до п'ятого питання нашого порядку денного: про заяву
комітету. Шановні колеги, у нас 26 лютого Україна відзначає День спротиву
окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, встановленого
Указом Президента України від 26 лютого 2020 року.
Шановні колеги, вам заздалегідь було надіслано проект нашої заяви. У
нас єдина була додаткова пропозиція від народного депутата Ахтема
Зейтуллайовича Чийгоза. Вона була врахована в остаточній редакції.
Шановні колеги, чи можемо зразу ставити на голосування? Дякую.
Ставлю на голосування. Прошу голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. Я утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто - за? Дякую.
Шановні колеги, участь в голосуванні прийняло 11 народних депутатів,
1 голос утримався, 10 – за. Рішення прийнято.
Переходимо до розділу "Різне". Шановні колеги, повідомляю вам, що
під час нашого моніторингового візиту на територію Полтавської області у
нас було спілкування з мером Полтави Олександром Мамай. Були присутні 6
народних депутатів. Він попросив, щоб ми від комітету підтримали 4
проекти, які вони подали до Міністерства розвитку громад.
Якщо не буде заперечень, я, з вашого дозволу, підпишу цей лис і
направлю його до відповідного міністра. Не буде ніхто заперечувати,
шановні народні депутати? Дякую.
І з приводу… Під час цього моніторингового візиту ми почали
обговорювати виїзні засідання на територію Луганської та Донецької області.
Попередньо, шановні народні депутати, у нас є пропозиція по датах з 12-го

по 15 квітня. Попередньо ми членами - народними депутатами виїжджаємо
11-го ввечері з Києва, а приїжджаємо 12-го на територію в Луганській
області. 12-го ми працюємо по території Луганської області. Це просто по
датах, підходить, не підходить, бо сам порядок перебування, порядок
проведення ми ще не розписували.
13-го ми попередньо о 14 годині проводимо засідання на території
Луганської області, переїжджаємо на територію Донецької області. 14-го ми
працюємо на півночі, переїжджаючи поступово на південь Донецької області,
і 15-го попередньо ми проводимо засідання в Маріуполі, засідання нашого
комітету. І повертаємося на потязі в Київ.
Сам план, враховуючи, що у нас є представники Луганської, від
Донецької я один, я запропоную ті об'єкти, які ми повинні відвідати на
території Донецької області, підняти питання. Прошу шановних народних
депутатів Максима Миколайовича, Руслана Олександровича і Олексія
Олександровича як народних депутатів, які представляють Луганську
область, вийти з пропозиціями щодо відвідування проблемних об'єктів і ті
питання, які ми повинні підняти на засіданні нашого комітету. А також, якщо
у решти народних депутатів будуть пропозиції, з задоволенням їх
розглянемо.
Попередньо була ідея провести самі засідання в будівлях не якихось
адміністративних, а, можливо, прямо на КПВВ, щоб не просто приїхати і
переглянути, а прямо там провести засідання. Там будуть всі керівники
відповідних органів. Я знаю, що по Станиці Луганській постійно є там
проблемні питання, які ми повинні, напевно, підняти: і по Державній
прикордонній службі, і по всіх решта. Якщо ми будемо рухатися за цією
логікою, можливо, ми проведемо на території КПВВ "Станиця Луганська", то
тоді за логікою ми, можливо, проведемо засідання нашого комітету на КПВВ
"Новотроїцьке" в Донецькій області. До речі, КПВВ "Новотроїцьке" – це
найбільший КПВВ на лінії зіткнення за спроможністю пропускати людей.
Ну, це попередній план. Прошу зразу врахувати в своїх планах по

роботі ці дати.
Також повідомляю вам, шановні народні депутати, наш комітет разом з
міжфракційним депутатським об'єднанням "Національні спільноти" будемо
робити другий тур, скажімо так, в місця компактного проживання
національних меншин. Буде це відбуватись попередньо з 21-го… у нас є
попередній план: 21-го – це Харків, 21 березня, 21 березня – це Харків; 22-е –
Чернігів; 23-є – Житомир; 24-е – Львів. Знову ж таки прошу бажаючих
народних

депутатів

як

народних

депутатів

профільного

комітету

напрацювати можливість відвідувати. Все, що стосується логістики,
переміщення, перебування, знову ж таки в першу чергу я як голова комітету
вирішую технічні питання, скажімо так. Мені від вас треба, максимально
раніше щоб ви повідомили вашу присутність, так або ні, і тоді нам буде
легше готувати цю поїздку.
Крім цього, хотів би звернутись до колег, які постійно у нас піднімають
питання окупованої території Автономної Республіки Крим, що після того, як
ми зробимо виїзні засідання на територію Донецької і Луганської області, ми
будемо напрацьовувати виїзне засідання на територію Херсонської області
по питаннях Автономної Республіки Крим.
Не так давно, а саме 9 лютого, я перебував на КПВВ "Чонгар" разом з
головою естонського парламенту. До мене підходили представники
кримськотатарської спільноти і запропонували влітку зробити цей виїзд, а
саме в день святкування кримськотатарського прапора. Я можу помилитись,
пане Рустем Енверович, поправте мене, мені сказали, що нібито ця дата – 26
червня. Правильно?
УМЄРОВ Р.Е. Правильно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто як одна із таких пропозицій зразу, можливо,
під цю дату.
Знову ж таки у нас ще є час, тому прошу в першу чергу вас подати свої

пропозиції. А також, користуючись нагодою, прошу, Максим Миколайович,
звернутись до народного депутата Козиря, який мажоритарник з Херсонської
області, до цього він працював головою обласної державної адміністрації,
знає проблематику, можливо, він запропонує якісь там дати поїздки. І
обов'язково ми залучимо його до цієї роботи.
ТКАЧЕНКО М.М. Можна додати?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.
ТКАЧЕНКО М.М. Дуже приємно, що пан голова нашого комітету
закцентував увагу на те, що під час поїздки на Луганщину та на Донеччину
ми повинні підготувати проблемні об'єкти, проблемні міста, локації, тому що
ми саме для цього, здається, і працюємо: для того, щоб вирішувати проблеми.
Тому що дуже багато різних оцих офіційних поїздок наших колег, і
представників Кабміну, і Офісу Президента – це, ну, я вже казав
неодноразово тут, на наших засіданнях, і кажу завжди, це є таке,
"потьомкінські деревні". Везуть, літак цілий їде, там куча народу їде, куча
охорони, показати, як сдвинулось, добавилось еще два будинки, достроїли
нашим олімпійцям. Слава богу, що вони строяться, але для цього везти там
цілого Прем'єр-міністра нашої країни на Луганщину, для того щоб показати,
як ще два будинки добудувались, ну, це смішно. Треба дійсно їхати і
працювати на максимально проблемних об'єктах, і потім, після нашої
поїздки, вирішувати їх, повертатися до Києва і тут разом, усім нашим
комітетом, независимо, хто з Луганщини, хто з Донеччини, вирішувати ці
проблеми.
Тому я з задоволенням буду готувати вам і всім нам для розгляду
пропозиції по Луганщині, і мої колеги, депутати від Луганщини, я думаю,
також до цього долучаться. А від вас також чекаємо по Донеччині. Але ми
також і по Донеччині працюємо і щось також будемо готувати.

І ще один момент. Хотів також в "Різному" додати, раз ми заговорили
про Луганську та Донецьку область, хочу проінформувати, і це дуже
важливо, мені здається, саме зараз, у той час, коли, ну, я дуже хочу в це
вірити, і вірю, що все буде мирно і в нашій країні, і на Донбасі, хоча вже
восьмий рік на Донбасі у нас більша частина областей Донецької та
Луганської окупована, і війська стоять там, і окуповані люди. І вже це не
тільки зараз, от цей місяць, коли ця паніка серед народу з'явилася, а це вже
триває, як наш Президент казав, вже восьмий рік. Тому для нас це не новина,
на жаль, ми про це все знаємо.
І зараз з'явилася ще інформація, учорашня, знаємо про підтримку цього
листа до Президента Російської Федерації. Я дуже сподіваюсь, що там
вистачить все ж таки здорового глузду і вистачить розуму цього не
підтримати, але як воно буде і що буде, ми поки з вами не знаємо. І для того,
щоб нам точно втримати наших людей на нашій, підконтрольній, території
Луганщини та Донеччини: у Сєвєродонецьку, у Станиці, у Новотроїцькому, у
Маріуполі, у Краматорську, - нам потрібно для них ще більше, і більше, і
більше працювати, і робити максимально все для того, щоб вони хотіли бути
в Україні, знали, що Україна – це їх дім, і вони ніяких не хочуть, не дай боже,
"ЛНР", "ДНР" чи ще щось, а тим паче якоїсь Росії і так далі.
Тому я як депутат зараз, до 2019 року як просто переселенець з
Луганщини, я ніколи не був задоволений тим, як влада відноситься там до
людей, на Луганщині. Я зараз кажу про свою область, про Луганщину. Не
тільки зараз я почав, коли став політиком, депутатом, якісь там висказувати і
так далі. Тобто у мене зараз з'явилася офіційна можливість про це казати. А я
з 2014 року постійно жалівся і постійно казав про те, що там немає моста, у
Станиці Луганській, в тому числі і мої рідні переповзали через це КПВВ в
Станиці Луганській, що нема доріг, що нема там якихось доплат, що нема
спец якихось фондів і щоб вони там нормально допомагали людям, що там
висока електроенергія. Ми про це кажемо з 2014 року і по сьогоднішній день.
Щось, слава богу, почало мінятися, ну, точно інфраструктурно там є зміни, і

ми все це бачимо, незалежно хто з якої партії і так далі, і так далі, ми всі були
на Луганщині, на Донеччині вже не один раз і бачили і КПВВ, і дороги, і так
далі. Але є ще дуже багато питань, які не рішаються, і я хочу, щоб вони
вирішувались. І коли ми знаємо з вами, що в цих областях, на Луганщині та
на Донеччині, є такі органи, як ВЦА, обласні ВЦА, місцеві ВЦА, і там немає
депутатів і там единолично приймає рішення голова цих ВЦА, обласних або
місцевих, в Донецькій та Луганській областях, ну, є дуже багато до цього
питань.
Тому ми зараз з колегами готуємо тимчасову слідчу комісію саме по
роботі і по моніторингу, аудиту військово-цивільних адміністрацій на
Луганщині та на Донеччині з 2014 року, не зараз, не 2019-й, 2020-й, а саме з
2014 року, з самого початку їх праці і по сьогоднішній день, по 2022 рік.
Тому там буде багато депутатів, в нашій тимчасовій слідчій комісії. І
сподіваюсь, що, може, хтось із нашого комітету долучиться. А якщо навіть не
долучиться, то точно буде допомагати, щоб там було все чесно, було все
прозоро і ніхто нікого не покривав і не замилював очі нашим іншим колегам,
які не так часто бувають там і не бачать, що там дійсно і як там відбувається з
цими бюджетами, і хто що там робить, а хто що не робить.
Так, для інформації, я думаю, що десь там ближчим часом ця
тимчасова слідча комісія, дуже сподіваюсь, що буде створена і буде
підтримана, в залі парламенту в тому числі.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, у кого є ще бажання в
розділі "Різне" виступити, дати якусь інформацію?
Якщо немає, дякую за участь в засіданні нашого комітету. Всім бажаю
здоров'я. До нових зустрічей.

