
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 червня 2022 року 

Веде засідання Голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, пропоную розпочинати засідання нашого 

комітету. В нас на даний момент присутні семеро. Ні, ще одного треба 

народного депутата. Треба проводити засідання комітету кожного тижня, 

щоб наші колеги не забували, що ми рівно об 11-й проводимо засідання. 

Отже, колеги, поки ми чекаємо ще одного нашого колегу для 

затвердження порядку денного, я коротко його тоді представлю. Є зміни, є 

пропозиція виключити з порядку денного питання номер п'ять – це проект 

Постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України 

до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, 

Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах 

біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів та 

конвенцій та про неприпустимість передання дітей – громадян України, 

викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в  

межах окупованих територій України, в сім'ї російських громадян 

(реєстраційний номер 7450), поданий народним депутатом України 

Скрипкою та іншими народними депутатами України, на тій підставі, що 

вчора відбулося засідання профільного комітету, ця постанова підтримана, 

тому сьогодні немає сенсу нам її розглядати, так як є вже рішення 

профільного комітету. Безумовно, ми всі підтримуємо цю постанову, будемо 

за неї голосувати в сесійній залі.  

Таким чином пропонується розглянути сьогодні два законопроекти, з 

опрацювання яких комітет визначено головним, та чотири законопроекти, 



щодо яких комітету доручено опрацювати та подати висновок до головного 

комітету. Чи є ще зауваження, пропозиції, шановні народні депутати? Якщо 

немає, будемо голосувати за затвердження порядку денного.  

Прошу голосувати. 

Бойко Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович. 

 

КАСАЙ К.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович чи присутній? 

Поки немає.  

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги. 

Новинський Вадим Владиславович. Відсутній. 

Рабінович Вадим Зіновійович. Відсутній. 

Тарасенко Тарас Петрович. 



 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович. Відсутній. 

Умєров Рустем Енверович. Відсутній. 

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. Відсутній. 

Пані Неллі Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. У нас 8 народних депутатів прийняли 

участь у голосуванні. Рішення прийнято одноголосно. 

Переходимо до розгляду першого питання. На ваш розгляд 

пропонується проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо 

приведення окремих його положень у відповідність до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України" (реєстраційний номер 7449), поданий 

народним депутатом України Горбенком Русланом Олександровичем та 

іншими народними депутатами України. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Анатолійович, я пропоную все ж таки надати 

можливість коротко представити законодавчу ініціативу Руслану 

Олександровичу, нашому колезі, і перейти, можливо, зразу до голосування. 

Будь ласка, Руслан Олександрович.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. Дякую, Дмитро Валерійович. 



Шановні друзі, як ви знаєте, з 14-го року йде агресія і з 14-го року 

Верховна Рада прийняла дуже багато законодавчих ініціатив, і було прийнято 

багато законів, що стосувалися тимчасово переміщених осіб, вимушено 

переміщених осіб. Тому цим законопроектом ми об'єднуємо деякі норми, і ми 

вже стовідсотково змінюємо у всіх законопроектах, що у нас іде не 

тимчасово окуповані території, а це тимчасово окуповані території 

Російською Федерацією. Тобто ми вже повинні на законодавчому рівні 

визнавати, хто окупант і хто агресор.  

Тому також є пропозиція, ми спілкуємося зараз дуже так активно з 

внутрішньо… переселенцями, і від них ми отримуємо дуже багато прохань і 

ініціатив, які можна, деякі ініціативи і прохання можна і законодавчими 

актами здійснити, а деякі, щоб пришвидшити, через постанови Кабміну. 

Тому, шановні друзі, прошу включатися в роботу по спілкуванню і 

вирішенню питань наших переміщених… 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олександрович. 

Шановні колеги, висновок ГНЕУ – підтримує внесення зазначених 

змін. Можу сказати від себе, що Руслан Олександрович разом з іншими 

колегами вносить зміни технічні, і вони, дійсно, потрібні. Тому у мене буде 

пропозиція рекомендувати Верховній Раді прийняти цю законодавчу 

ініціативу за основу та в цілому. Чи будуть інші пропозиції, шановні колеги? 

Якщо не буде, я вам зачитаю запропоноване рішення нашого комітету, яке я 

буду ставити на голосування. 

Пропонуємо рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо приведення окремих його 

положень у відповідність до Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" 

(реєстраційний номер 7449), поданий народним депутатом України 



Горбенком та іншими народними депутатами України, включити до порядку 

денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому.  

Доручити Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 

Луганській областях… - повна назва нашого комітету, при підготовці 

відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України його техніко-юридичне доопрацювання. Під час розгляду на 

пленарному засіданні Верховної Ради України доповідачем з цього питання 

визначити голову комітету.  

Шановні колеги, ставлю на голосування зазначене рішення.  

Прошу голосувати. 

Бойко Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв. Пане Мустафа, 

проголосуйте, будь ласка.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Касай Костянтин Іванович. 

 

КАСАЙ К.І. Голосую – за. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович. Олександр 

Любимович, ми вас бачимо, але не чуємо. Може, підняттям руки. Да, 

побачили. Ви голосуєте – за. Дякую. 

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги. 

Новинський Вадим Владиславович відсутній. 

Рабінович відсутній. 

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.  

 

ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Умєров Рустем Енверович. Відсутній. 

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. Відсутній. 

Пані Неллі Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.  

Шановні колеги, переходимо до другого питання нашого порядку 

денного. На ваш розгляд виноситься проект Закону України про внесення 

зміни до статті 20 Закону України "Про Єдиний державний демографічний 



реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус" щодо надання пільг окремим категоріям 

громадян України, яким на період дії воєнного стану оформлюється паспорт 

громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, 

поданий народним депутатом України Лубінцем та іншими народними 

депутатами України (реєстраційний номер 7358). 

Шановні колеги, я дуже коротко. Суть законопроекту в тому, що ті 

наші громадяни України, які проходили службу в Збройних Силах України 

або в інших військових підрозділах, правоохоронних органах і потребують 

медичного лікування або реабілітації за кордоном, якщо у них відсутній 

закордонний паспорт, надати можливість їм пільгового отримання таких 

документів, саме паспорту закордонного, без оплати. Дуже простий 

законопроект. 

Шановні колеги, цей законопроект напрацьовувався разом з 

Державною міграційною службою України, повністю відпрацьований. 

Відпрацьований і з юристами Апарату Верховної Ради України. Тому, якщо 

не будуть проти шановні народні депутати, так само є пропозиція як 

рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного, так і 

проголосувати зразу за основу та в цілому. Єдине, що юристи Апарату 

Верховної Ради України вказали на деякі юридичні тонкощі, які я зачитаю в 

разі, якщо буде на те добра воля шановних народних депутатів членів нашого 

комітету.  

Чи не буде хтось проти рекомендувати зразу за основу і в цілому цей 

законопроект, шановні народні депутати? Якщо не буде, шановні колеги, я 

тоді зачитаю рекомендацію і редакцію, в якій ми будемо пропонувати 

Верховній Раді за це голосувати.  

Назву законопроекту викласти в такій редакції: " Про внесення зміни до  

розділу V "Перехідні положення" Закону України "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Розділ І законопроекту 



викласти в такій редакції: "1. Розділ V "Перехідні положення" Закону 

України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус" (Відомості Верховної Ради України від 2013 року №51, стаття 716) із 

наступними змінами. Доповнити пунктом 3.1 такого змісту: "3.1 Встановити, 

що в період дії в Україні воєнного стану та протягом одного року після 

припинення чи скасування воєнного стану за оформлення, у тому числі 

замість втраченого або викраденого паспорту громадянина України або 

паспорту громадянина України для виїзду за кордон військовослужбовцями, 

які у зв'язку із військовою агресією Російською Федерації проти України 

направлені для подальшого надання їм медичної допомоги або проведення 

медико-психологічної реабілітації до медичних закладів, розташованих за 

межами України, громадянами України, які перебували у полоні, або 

громадянами України, які в установленому законодавством порядку 

направлені на лікування за кордон, адміністративний збір не справляється".  

Доручити Комітету Верховної Ради України 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 при підготовці 

відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України його техніко-юридичне доопрацювання. Під час розгляду на 

пленарному засіданні Верховної Ради України доповідачем з цього питання 

визначити голову комітету.  

І саме рішення – рекомендувати Верховній Раді України включити до 

порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання 

законопроект, реєстраційний номер 7358, та за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу та в цілому з урахуванням таких 

пропозицій комітету, які я зачитав. 



Чи будуть альтернативні  пропозиції, шановні народні депутати? Якщо 

не буде, ставлю на голосування цю пропозицію.  

Прошу голосувати. 

Бойко Юрій Анатолійович. 

  

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Касай Костянтин Іванович. 

 

КАСАЙ К.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович. Побачили вашу 

руку – за.  

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги. 

Новинський відсутній. 

Рабінович відсутній. 

Тарасенко Тарас Петрович. 



 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.  

 

ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров відсутній. 

Чийгоз відсутній. 

Пані Неллі Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. 

Переходимо до наступного законопроекту. Ми переходимо до розділу 

ІІ – законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним. Шановні 

колеги, на ваш розгляд пропонується проект Закону України  про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального 

кодексу України щодо врегулювання процедури обміну засуджених як 

військовополонених (реєстраційний номер 7436), поданий народним 

депутатом України Веніславським та іншими народними депутатами 

України. Головним комітетом з розгляду цього законопроекту визначено 

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.  

Чи присутній у нас автор законодавчої ініціативи Веніславський Федір 

Володимирович? Немає. Шановні колеги, я дуже коротко тоді представлю 

основні положення законопроекту.  

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального 

процесуального кодексу України, відповідно до яких надається визначення 

терміну "особа, щодо якої прийнято рішення про обмін як 

військовополоненого", новими пунктами доповнюється перелік підстав для 



закриття кримінального провадження у разі, якщо відповідним 

уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для 

обміну як військовополоненого, якщо прокурор під час підготовчого 

судового провадження або судового розгляду в суді першої або апеляційної 

інстанції подав клопотання про закриття кримінального провадження у 

зв'язку з тим, що відповідним уповноваженим органом прийнято рішення про 

передачу обвинуваченого для обміну як військовополоненого. Визначити, що 

у разі, якщо обмін не відбудеться, або якщо особа, яку обміняли до 

закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, 

знову буде затримана на території України у зв'язку з участю в бойових діях, 

то відповідна постанова або ухвала про закриття кримінального провадження 

скасовується. Під час виконання вироків суд наділяється правом вирішувати 

питання про звільнення від відбування покарання для обміну засудженого як 

військовополоненого, а також про направлення звільненого від відбування 

покарання засудженого для відбування покарання, призначеного вироком, з 

підстав, передбачених статтею 84 прим.1 Кримінального кодексу України.  

Друге. Кримінального кодексу України, відповідно до яких 

звільняється від відбування покарання особа, щодо якої органом, 

уповноваженим приймати рішення про передачу засудженого для обміну як 

військовополоненого, було прийнято рішення про обмін. Суд направляє 

засудженого для подальшого відбування призначеного покарання у разі, 

якщо не було здійснено обміну засудженого, звільненого від відбування 

покарання, якого було передано для обміну як військовополоненого. 

За твердженням ініціаторів прийняття цього законопроекту не потребує 

додаткових витрат із Державного бюджету України.  

Напевно, шановні колеги, звісно, в умовах широкомасштабного 

вторгнення Російської Федерації на територію України питання, що 

виникають в процесі обміну військовополонених, є актуальними та такими, 

що потребують негайного врегулювання. Разом з тим хочу зазначити, що 

положення законопроекту необхідно узгодити з міжнародно-правовими 



зобов'язаннями України щодо необхідності криміналізації серйозних 

порушень, передбачених чотирма Женевськими конвенціями, та притягнення 

винних осіб до відповідальності за такі дії. Сподіваюся… Ми це зазначимо в 

своєму висновку в разі позитивного голосування. Я сподіваюсь, до другого 

читання автори законопроекту звернуть на це увагу і доопрацюють.  

Шановні колеги, є пропозиція проголосувати рішення нашого комітету, 

в якому звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо 

врегулювання процедури обміну засуджених як військовополонених 

(реєстраційний номер 7436), поданий народним депутатом України 

Веніславським та іншими народними депутатами України, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу.  

Чи будуть альтернативні пропозиції, шановні народні депутати? Якщо 

немає, ставлю на голосування дану пропозицію нашого комітету.  

Прошу голосувати. 

Бойко Юрій Анатолійович. 

  

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович. 



 

КАСАЙ К.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович. Врахували ваш 

голос – за.  

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги. 

Новинський відсутній. 

Рабінович відсутній. 

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.  

 

ТКАЧЕНКО М.М. Я – за.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров відсутній. 

Чийгоз відсутній. 

Пані Неллі Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. У нас участь в голосуванні прийняли 

10 народних депутатів. Одноголосно – за. Дякую. 

Рухаємося далі. Переходимо до четвертого питання нашого порядку 

денного. На ваш розгляд пропонується проект Закону України про 



компенсацію за майно, втрачене, пошкоджене та знищене внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації та справедливий розподіл репарацій 

(реєстраційний номер 7237), поданий народним депутатом України 

Мовчаном та іншими народними депутатами України. Головним комітетом з 

розгляду зазначеного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради 

України з питань економічного розвитку. 

Чи присутній у нас народний депутат Мовчан Олексій Васильович? 

Немає. Шановні колеги, тоді я коротко представлю.  

Законопроектом пропонується надати визначення таким поняттям як 

"втрачене майно", "збройна агресія", "знищене майно", "первинна 

компенсація", "постраждала особа", "пошкоджене майно". Встановити, що 

первинна компенсація застосовується з метою захисту права власності, права 

на житло фізичних осіб, відновлення життєво важливих функцій та/або 

послуг, які надають юридичні особи. Повна компенсація застосовується з 

метою захисту права власності постраждалих осіб, забезпечення 

справедливого та адресного розподілу репарацій та/або інших стягнень з 

Російської Федерації.  

Передбачити, що право на компенсацію за втрачене, пошкоджене або 

знищене внаслідок збройної агресії майно мають постраждалі фізичні особи, 

їхні спадкоємці та юридичні особи щодо майна, вартість якого перевищує 50 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Визначити, що постраждала 

особа, яка має право на первинну компенсацію, подає заяву до комісії з 

обстеження майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації (далі – Комісія) за місцем розташування знищеного чи 

пошкодженого внаслідок збройної агресії нерухомого майна через Єдиний 

державний вебпортал електронних послуг (далі - "Портал Дія") або центр 

надання адміністративних послуг за місцем звернення. Заява подається 

протягом дії воєнного стану та протягом 3 років з дня його скасування. 

Передбачити, що комісію утворює обласна державна адміністрація, а у 

разі її відсутності відповідна військово-цивільна адміністрація. Встановити 



обмеження  на розмір первинної компенсації для постраждалої фізичної 

особи або її спадкоємців. Передбачити дві форми первинної компенсації: 

грошова і додаткові заходи підтримки. Визначити  черговість отримання 

компенсації. Встановити, що розмір повної компенсації становить різницю 

між розміром оцінки та розміром виплаченої компенсації. Запровадити 

введення в дію державного реєстру майна знищеного, пошкодженого або 

втраченого внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Створити фонд 

відновлення зруйнованого майна та  інфраструктури України. Передбачити, 

що особи, майно яких було втрачено, пошкоджено або знищено на тимчасово 

окупованих територіях звертаються  до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в порядку Закону України "Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини" та Закону України "Про звернення 

громадян". Встановити  механізм забезпечення репарацій.   

Шановні колеги, Головне науково-експертне управління у своєму 

висновку до законопроекту висловлює суттєві зауваження. Міністерство 

розвитку громад та територій зазначає, що законопроект потребує 

доопрацювання. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій повідомляє, що законопроект підтримується, але за умови 

доопрацювання. Міністерство фінансів України та Міністерство економіки 

України висловлюють зауваження. Фонд державного  майна України 

зазначає, що законопроект потребує доопрацювання. 

Шановні колеги, перед голосуванням та обговоренням також хочу 

зазначити, що в межах  предмету відання нашого комітету дуже важливим є 

питання функціонування механізму компенсацій на тимчасово окупованих 

територіях. На жаль, відповідні положення щодо цього у проекті  закону 

мають здебільшого декларативний характер, ніж такий фактичний. Крім того, 

діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини має бути  

спрямована на здійснення парламентського контролю за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, а не на виконання 



функцій виконавчої гілки влади, як це запропоновано у законі. Фактично це  

напряму суперечить Закону України про омбудсмена.  

Враховуючи, що Верховною Радою України 1 квітня 2022 року вже 

прийнято за основу проект Закону України про компенсацію за пошкодження 

та знищення  окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 

агресією Російської Федерації (реєстраційний номер 7198). Цей законопроект 

був поданий народними депутатами України Шуляк та іншими. Він так само 

регулює  порядок компенсації держави за знищене, втрачене чи пошкоджене 

майно. І значний обсяг  положень законопроекту фактично не є актуальним, 

тому що Верховна Рада вже прийняла 7198 в першому читанні. 

Тому, шановні колеги, є пропозиція дану законодавчу ініціативу з 

урахуванням всього, що я сказав, відхилити або як альтернатива – повернути 

суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Чи є бажаючі 

висловитись по даній законодавчій ініціативі, шановні народні депутати? Да, 

будь ласка, Руслан Олександрович і потім… 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Дякую, Дмитро Валерійович. 

Шановні друзі, що хочу сказати. Якщо нашим колегам є що робити, то 

ми бачимо стільки праці  зроблено щодо розроблення цього законопроекту, 

але я не хочу ділити шкуру невбитого ведмедя. Тобто щодо репарацій є 

міжнародні норми, які передбачають, що держава за свій кошт компенсує  

зруйноване житло, а потім звертається до всіх судів європейських чи інших 

світових установ щодо компенсацій і щодо судових звернень до країни-

агресора. Точно зараз світ не має такої практики, щоб якісь гроші по 

репарації комусь виплачувались. Тому ініціатива дуже гарна законодавча, але 

до кінця війни ще дуже довго чекати, тому що агресор дуже настроєний 

погано і не миролюбиво. Тому хай цей проект, я пропоную його, щоб ми не 

відхиляли, а дали цим законодавцям ще можливість  доопрацювати, 

поспілкуватися з переселенцями і, дійсно, зробити гарний проект. Тому що я 



маю надію, що  до кінця року ми переможемо і ми переможемо, але і є час  

доопрацювати цей законопроект. Тому хай автори працюють далі.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олександрович. 

Будь ласка, Костянтин Іванович. 

 

КАСАЙ К.І. Підтримую колегу, тому що дійсно ділити, як кажуть, 

шкуру невбитого ведмедя  це дуже не на часі. І саме головне, так як цей 

законопроект  дуже тісно пов'язаний з Офісом омбудсмена, хотілось би 

почути і позицію Офісу омбудсмена, якої на сьогоднішній день немає. Ми 

розуміємо чому. Так що підтримую те, що треба його доопрацювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтин Іванович.  

Шановні колеги, тоді є пропозиція викласти наше рішення в такій  

редакції. Ми звертаємося до Комітету Верховної Ради  України з питань  

економічного розвитку з пропозицією рекомендувати Верховній Раді 

України проект закону (повна назва) (реєстраційний номер 7237) за 

наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єктам  права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати, шановні 

колеги. 

Бойко Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв. 



 

ДЖЕМІЛЄВ М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай. 

 

КАСАЙ К.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович. Врахували ваш 

голос "за", побачили руку. 

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги. 

Новинський відсутній. Рабінович відсутній. 

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. Також підтримую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров відсутній. 

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Врахував ваш голос "за". 

Пані Неллі Яковлєва.  



 

ЯКОВЛЄВА Н.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. 

Переходимо до п’ятого питання нашого порядку денного. На ваш 

розгляд пропонується проект Закону України про внесення змін до статті 111 

Кримінального кодексу України щодо позбавлення громадянства України за 

державну зраду, поданий народним депутатом України Кузьміних 

(реєстраційний номер 7452). Головним комітетом з розгляду законопроекту 

визначено Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності. Чи присутній у нас на засіданні народний депутат Кузьміних 

Сергій Володимирович? Немає.  

Шановні колеги, тоді я коротко представлю. Отже, зміст законопроекту 

такий, що пропонується шляхом внесення відповідних змін до статті 111 

Кримінального кодексу України встановити, що діяння, умисно вчинене 

громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 

недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи 

інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного 

конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або 

їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, 

вчинених в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк 

п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна та 

позбавленням винних осіб громадянства України.  

Також пропонується пунктом другим "Прикінцевих положень" 

законопроекту, приводяться у відповідність до вимог частини другої статті 

111 Кримінального кодексу України, положення статей 2, 17 та 19 Закону 

України "Про громадянство України", якими визначаються підстави для 

припинення та\або втрати громадянства України. 



Фінансово-економічне обґрунтування. Реалізація положень проекту 

Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету та місцевих 

бюджетів. Висновки до законопроекту, передбачені Регламентом, відсутні. 

Ми на розгляд запрошували представників Державної міграційної 

служби та Міністерства юстиції України. Від ДМС, будь  ласка, хто 

присутній, позиція. Ірина Ковалевська, будь ласка. 

 

КОВАЛЕВСЬКА І.В. Доброго дня. Державна міграційна служба у 

запропонованій редакції цього законопроекту не може його підтримати, 

оскільки всі ми знаємо, що принципи  законодавства України про 

громадянство якраз і говорять про те, що неможливо позбавити громадянства 

громадянина України. Тим більше, ми не можемо говорити про те… 

Нормами законопроекту, я дивлюся, передбачено, що виключається такий 

принцип як запобігання виникненню випадків безгромадянства. Однак ця 

норма, вона випливає із наших міжнародних зобов’язань, до яких  ми 

приєдналися, а саме до Конвенції стосовно скорочення випадків 

безгромадянства. Тим більше, у нас стаття 25 нашої Конституції говорить 

про те, що громадянин України абсолютно не може бути позбавлений 

громадянства. Тому саме в такій  запропонованій редакції, в якій 

запропонували народні депутати, ми не можемо підтримати цей  

законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Позиція Мін’юсту. Хто у нас присутній? 

 

ЯКИМЧУК Т.І. Добрий день. Якимчук Тетяна. З приводу 

законопроекту  хотілось би зазначити, що види покарань у нас 

встановлюються виключно  Кримінальним кодексом України, і на сьогодні 

не передбачено такого виду  покарання як позбавлення громадянства 

України. Відповідні зміни до  загальної частини Кримінального кодексу не 



вносяться. Порядок такого відбування покарання законопроектом не 

передбачено. Крім того, такий вид покарання не відповідає меті самого 

покарання, тому що покарання це не тільки кара, а і виправлення засудженої 

особи. Тому, на наш погляд, застосування такого  виду покарання саме в 

рамках Кримінального кодексу є недоцільним. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за позицію. 

Шановні колеги, зауваження дійсно є, вони достатньо серйозні. Також 

хотів би додатково сказати про те, що у нас ведеться  робота над 

законопроектом 6368, ми його розглядали на засіданні нашого комітету, він 

поданий Президентом України. Зокрема там пропонується викласти в новій 

редакції однієї з новел якраз  розширення підстав для втрати громадянства, 

зокрема за засудження в Україні за вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. Ну, і далі там по тексту. Тому ми цей законопроект вже  

розглядали на засіданні нашого комітету, я маю на увазі 6368. Також ми до 

нього повернемося. На даний час працює  у нас робоча група. Наш 

секретаріат разом з Державною міграційною службою відпрацьовують, з 

Мін’юстом. Тому, на мій погляд, цей законопроект з урахуванням всіх 

зауважень, які ми сьогодні вислухали, потребує на те, щоб повернути 

суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Чи будуть інші 

пропозиції, шановні  народні депутати? Не будуть. 

Шановні колеги, тоді є пропозиція викласти наше рішення… Да, 

Руслан Олександрович, будь ласка. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Я вибачаюсь, шановні колеги. Я ще раз дуже 

здивований ініціативами наших колег та колежанок, що стосується отаких 

там норм – довічне ув’язнення. Якщо я не помиляюся, у нас є норма, яка 

передбачає 10 років ув’язнення та конфіскація всього майна за держзраду. 



Навіщо ми будемо у цих громадян забирати у них українське громадянство, 

щоби що? А якщо цей громадянин скоїв злочин вже на окупованій території 

та вже українське законодавство не зможе його, як там на сленгу, догнати, то 

ми лишаємо  його громадянства, щоби що? Щоби потім звернутися в 

Інтерпол чи в інші міжнародні якісь установи і потім сказати, що не 

громадянин України був засуджений і ми хочемо його, щоб нам Інтерпол 

видав, щоб він поніс покарання. Яке ми будемо потім мати, яку основу, який 

базис для того, щоб це звернення до Інтерполу хоч би зробити, якщо це вже 

не громадянин нашої країни? Тому взагалі стовідсотково на доопрацювання. 

Хай далі працюють і вивчають і Кримінальний кодекс, і Конституцію 

України, взагалі ситуацію щодо всіх злочинів, які кояться. Тому що, як ви 

знаєте, наприклад, місто Сєвєродонецьк, ті люди, які залишаються там в 

дуже складних ситуаціях, є якийсь відсоток – це зрадники, і з ними  щось 

треба робити. Хай їздять і вивчають всі факти, щоб потім  написати дуже 

гарний законопроект, щоб потім цих громадян наказувати і засуджувати. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, є тоді пропозиція викласти рішення нашого комітету в 

наступній редакції. Звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до статті 111 

Кримінального кодексу України щодо позбавлення громадянства України за 

державну зраду (реєстраційний номер 7452) поданий народним депутатом 

України Кузьміних, за наслідками розгляду у першому читанні повернути 

суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати. 

Бойко Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович. 

 

КАСАЙ К.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович. Побачили вашу 

руку, голос зараховуємо – за. 

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги. 

Новинський відсутній. Рабінович відсутній. 

Тарасенко Тарас Петрович. Пане Тарасе, проголосуйте, будь ласка. 

Поки немає. 

Ткаченко Максим Миколайович. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. За, за рішення комітету. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. І я – за. Я голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Врахували, Тарас Петрович, ваш голос "за", і, 

Максим Миколайович, ваш голос "за".  



Умєров відсутній. 

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Я підтримую. Але, я думаю, що це питання не треба так 

затягувати, тому що всі доводи, що колеги сказали, я думаю, що не зовсім 

так. Є деяка категорія людей, яка потребує сьогоднішнього вирішення в 

цьому питанні, - це зрада. Позбавляти треба. Є такі персонажі, які вже 

поздихали, але поздихали героями України, громадянами України. Розумієте. 

Треба щоб це було вирішено як можна  швидко.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ахтем Зейтуллайович. 

Пані Неллі Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. 

Колеги, щоб закінчити по цьому питанню, я цю інформацію хотів 

надати в розділ "Різне", але якраз воно напряму стосується даних  

законодавчих ініціатив. Як я вже вам сказав, хотів проінформувати, що з 

приводу законопроекту, який був поданий  Президентом – 6368, була 

створена  робоча група з урахуванням, що відбулося. Ми цей законопроект 

розглядали на нашому засіданні комітету 21 січня до активізації військових 

дій з боку Російської Федерації проти нашої держави. Тому є пропозиція з 

урахуванням напрацьованих змін на наступному тижні провести  засідання 

нашого комітету і цей президентський законопроект, там їх два насправді – 

68 і 69, щоб ми виклали в  редакції комітетській, за це проголосували і 

виносили в зал. І так само там торкається  можливості і надання праву 

Президентам, в тому  числі лишати громадянства України таких осіб, які 

були засуджені за сприяння Російській Федерації. Скажемо так, не буду 

перелічувати, перечитувати всі ці дефініції. Тому дуже вас прошу, ми 



заздалегідь надішлемо всі напрацьовані матеріали всім членам комітету. І на 

наступному тижні, можливо, в середу, в четвер, коли буде можливість у 

народних депутатів, ми зберемося якраз по цим двом законопроектам і 

будемо  робити комітетську редакцію. Дякую. 

І, шановні колеги, переходимо до питання номер шість нашого  

порядку денного. На ваш розгляд пропонується проект Закону України про 

внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дій в 

умовах  воєнного часу для зміцнення економіки та обороноздатності  

держави (реєстраційний номер 7381) поданий народним депутатом України 

Мазурашу Георгієм Георгійовичем. Головним комітетом з розгляду 

законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки. 

Шановні колеги, у нас з низки авторів законодавчих ініціатив Георгій 

Георгійович сьогодні присутній і є можливість особисто представити дану 

законодавчу ініціативу. Будь ласка, вам слово. 

 

МАЗУРАШУ Г.Г. Доброго дня, шановний Дмитро Валерійович, члени 

комітету і інші присутні. Ця законодавча ініціатива є результатом численних  

зустрічей і обговорень за час уже відкритої воєнної агресії рашиської проти 

України з представниками бізнесу, підприємництва, реального сектору 

економіки, з громадянами України. І також це є результат одного із звернень  

від підрозділу територіальної оборони, які теж там, одна частина стосується 

норми, яка запропонована за їх ініціативи. Всі ці чисельні зустрічі без  

винятку свідчать про те, що представники, я би сказав так, платники податків 

так назвемо… Я розглядаю саме так реальний сектор економіки, як 

інструмент наповнення бюджету передусім. Всі зазначають, що  в цей період, 

на жаль, ці перегиби, які відбуваються  в плані мобілізаційної політики 

приводять до того, що деякі підприємства або суб’єкти підприємництва 

змушені навіть припинити свою діяльність, а вони все-таки працюють, що 

вирішують і економічні питання, і соціальне працевлаштування, і, я думаю, 



що всі розуміють, що зміцнення економіки впливає позитивно і на зміцнення 

обороноздатності нашої країни.  

З іншого боку дуже багато громадян, з якими я активно зустрічаюсь і 

спілкуюсь як народний депутат, з виборцями, на окрузі, зокрема, в своєму 

203-му нашому, зазначають, що ми правильно там мотивуємо і намагаємося 

піднімати дух наших всіх громадян, щоб ми об’єднувалися в протистоянні 

рашистської агресії. Але вони зазначають, що бачать несправедливість в тому 

сенсі, що, наприклад, там є такі моменти, коли, наприклад, вилучають той же 

транспортний засіб, вилучають, як вони кажуть, у когось там останню якусь 

скромну машину, наприклад, вилучають на потреби ніби Збройних Сил 

України, а в цей же час не помічають, наприклад, не бідних або дуже багатих 

співгромадян, які мають великі парки автомобілів, але вони залишаються там 

поза увагою. І в одній з частин цієї законодавчої ініціативи я передбачив, 

скажімо так, захист мінімальний для громадян, це стосується і майна, тому 

що люди, я впевнений, мають не сумніватися в тому, що держава не забере 

останнє. На жаль, у нас є інші, було дуже багато випадків, коли останнє 

забирає в агресії через обстріл і так далі, але це інша тема. Вони мають бути 

впевнені, що держава не є органом, який несправедливо якось карає через 

потреби ніби зміцнити нашу обороноздатність через залучення якихось там 

матеріальних засобів, в тому числі і автомобілів.  

І що стосується тої частини, яка ініційована підрозділом територіальної 

оборони, вона стосується зняття обмеження для залучення на військову 

службу вже в добровільному порядку у віці понад 60 років. Не так давно ми 

проголосували норму, яка підвищила цей бар’єр, це обмеження з 60 до 65 

років, але я б запропонував все-таки зняти просто верхнє обмеження, навіть 

якщо це буде стосуватися декількох якихось виняткових ситуацій, коли, 

наприклад, 65, а можна 65 і місяць громадянину, який має відповідний досвід 

і фізично готовий, і може, за його бажанням, бути залученим на воєнну 

службу за висновками фахівців, військових, то він не має мати перепон для 

цього. Я вважаю принциповим все-таки просто зняти цю норму і зауважу, що 



і міністр оборони, уже під час повномасштабного вторгнення рашистської 

федерації, підтримав це публічно в часині територіальної оборони, він там 

публічно висловився так само, як і я вважаю, що треба орієнтуватися на 

фізичну і моральну готовність громадян захищати вітчизну зі зброєю в руках. 

І одна з норм, яка викликала великий ажіотаж і, на жаль, була дуже 

маніпулятивно подана в засобах масової інформації, стосується моменту з 

громадянством. І вже враховуючи ці всі обговорення, то, напевно, я би і зараз 

написав би там, це стосується не позбавлення, а слово "припинення", тому 

що у нас не так давно теж мало місце фактично позбавлення громадянства 

деяких наших на даний час колишніх співгромадян контрабандистів, але там 

фігурувало, що припинили, тимчасово припинили їх громадянство, тому що 

справді в Конституції записано, що ніхто не може позбавляти громадянина 

України громадянства. Але хочу зазначити, що в процесі спілкування з 

виборцями, з нашими співгромадянами, вони зазначають, що навіть вони 

кажуть так «запропонуйте нам якийсь вибір», тому що на даному етапі у них 

фактично закрита, наприклад, можливість нашим співгромадянам 

військовозобов’язаним з 18 до 60 років виїжджати за кордон і просто ми 

кажемо їм, що "ви зобов’язані виконувати священний обов’язок з захисту 

вітчизни", але цей обов’язок не може бути у вигляді покарання якогось.  

Тобто я переконаний, що нам треба працювати у подальшому в більш, 

скажімо так, мотиваційній частині і вже багато чого зроблено, тому що там і 

високі зарплати уже для наших найсміливіших патріотів, які захищають 

вітчизну зі зброєю в руках, уже зроблено, і в цьому плані і я теж маю там, і в 

деяких інших законодавчих ініціативах я пропоную ще підсилити, скажімо 

так, цю мотиваційну сторону, але це не розглядати, як якесь покарання і 

примус, тому що, тому що неможливо примусити людину захищати вітчизну, 

це є святий обов’язок і це є вершина прояву патріотизму, а не якесь 

покарання. Тому в одному з висновків в публічній площині я побачив, де 

подавали цю законодавчу ініціативу як таку, що нібито переводить 



мобілізаційну частину фактично в добровільну. Можна і так сприймати, тому 

що я переконаний, що треба саме працювати в частині підвищення мотивації. 

І тут теж було запропоновано, що якщо громадянин свідомо, обдумано 

відмовляється від виконання обов’язку в частині захисту вітчизни зі зброєю в 

руках, він може бути там, ну, не позбавлений в даному, а, скажімо, все-таки 

припинити громадянство, тому що, хоча в 6368 і в 6369,  там можуть змінити 

трішечки підхід до цього, якщо будуть і в якій редакції будуть ухвалені ці 

законодавчі ініціативи Президента.  

Тому в цілому я відчуваю і розумію, що дуже важливо, щоб ми цей 

період дуже важкий для країни, коли дуже і дуже дорого обходиться нам ця 

рашистська агресія і в непоправних втратах, які неможливо виміряти, і в тих 

втратах, які ми можемо виміряти, дуже важливо, щоб в цей час ми 

підтримували все, що може якось працювати на економіку, і всіляко сприяли 

тому, щоб це працювало. І люди, які роботодавці, і працюючі люди мають 

почуватися в цьому плані не тими, які можуть бути атаковані, і, знаєте, як є 

багато, на жаль, прикладів, коли навіть обілечують для того, щоб на якийсь 

час не вручати повісти і так далі, а щоб вони почувалися впевнено і просто 

працювали на зміцнення економіки та обороноздатності країни відкрито, 

щиро, без побоювань, що щось там відбудеться не так з боку держави. 

Дякую за увагу, готовий відповісти на питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Георгій Георгійович, дякую. 

Шановні колеги, у нас надійшли висновки, Головне науково-експертне 

управління у своєму висновку висловлює зауваження та не підтримує 

законопроект.  

Висновки, які оприлюднені на урядовому порталі. Міністерство 

оборони України не підтримує законопроект. Міністерство фінансів України 

у своєму висновку висловлює зауваження до законопроекту та зазначає, що 

він потребує доопрацювання. 

У нас також по цьому законопроекту, будь ласка, ДМС, ваша позиція? 



 

КОВАЛЕВСЬКА І.В. Я би все-таки пропонувала норму ту, яка 

стосується позбавлення громадянства, виключити, з урахуванням 

обговорення, яке було раніше, з урахуванням доопрацювання законопроекту 

6368 і 6369. Тому в цьому законопроекті я б це питання взагалі не піднімала. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Позиція Мін’юсту по законопроекту. 

 

ПАРЕМСЬКА Н.А. Доброго дня. 

Наталя Паремська, Міністерство юстиції.  

Ми висловлювали в листі від 6 червня свою позицію, також надавали 

низку зауважень і, зокрема, і щодо позбавлення громадянства, оскільки все-

таки по Конституції у нас громадяни не можуть бути позбавлені 

громадянства, але відповідно до Закону про громадянство встановлені 

підстави для втрати та припинення його, в законопроекті до цього закону 

зміни не передбачаються. 

Тому в принципі я підтримую… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І пропав зв’язок. 

Будь ласка, Міністерство внутрішніх справ, позиція по законопроекту. 

У нас присутнє МВС? Джелілова Мєр'єм Аліївна. 

 

БОЙКО Ю.А. Можно я за нее? 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Юрій Анатолійович, будь ласка. 

 

БОЙКО Ю.А. Я вибачаюсь, мені потрібно зараз на міжнародну зустріч. 

Я буду голосувати за повернення на доопрацювання, тому що, якщо брати 

пункт, що люди, які виїхали на підставі війни до країни, яка здійснює 



військову агресію проти України, тому всіх маріупольців, які виїхали на 

територію Росії і зараз хочуть повернутись, ми можемо позбавити таким 

чином громадянства, є така небезпека, і ще гірше, хто вимушений був піти в 

Росію, а потім хоче повернутись додому.  

Тому, вибачте, але мій голос за повернення і я вимушений покинути 

комітет з поважних причин. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Анатолійович.  

 

МАЗУРАШУ Г.Г. Це ж можна буде доопрацювати, це не була мета. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Георгій Георгійович, у нас слово надає головуючий. 

 

МАЗУРАШУ Г.Г. Я зауважую, просто щоб точність була… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, тоді ми не будемо по МВС. Єдине, що, 

секретаріат, підготуйте лист від мене, у мене зазначено, що два представники 

МВС, а жодної у нас щось. Або вони так з нами працюють, або просто 

увійшли і ніхто не слухає засідання нашого комітету. Ми на це відреагуємо і 

направимо листа до міністра. 

Отже, я скажу від себе, дійсно дуже багато недоопрацювань, практично 

всі центральні органи виконавчої влади, Георгій Георгійович, в своїх 

висновках вказують на те, що законопроект потребує доопрацювання, або 

дехто навіть не підтримують, наприклад, Міністерство оборони України.  

Тому особисто моя позиція, дійсно, ви, напевно, зробили роботу, але 

треба її ще доопрацьовувати. Ми надішлемо вам всі висновки всіх 

центральних органів виконавчої влади, але думаю, що наш комітет може 

підтримати рішення щодо направлення цієї законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. Знову ж таки ми не є профільним комітетом, свій висновок і 



своє рішення ми надсилаємо до головного комітету, в рішенні ми зазначаємо 

всі зауваження і вже основний комітет буде приймати рішення остаточно, чи 

все ж таки виносити в зал, чи не виносити. Але я думаю, що наш комітет, 

який постійно стикається з проблематикою внутрішньо переміщених осіб і 

прав будь-кого, в тому числі і військовослужбовців, і тих, у кого майно 

вилучають на потреби армії, все ж таки, я зараз скажу свою позицію, там 

багато що треба доопрацьовувати. 

Шановні колеги народні депутати, чи є… Да, будь ласка, Руслан 

Олександрович. 

 

КАМІНЕЦЬКИЙ О.В. Пане головуючий, дозвольте Міноборони. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Да, будь ласка, я уступаю Міністерству оборони. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Міноборони позиція. 

 

КАМІНЕЦЬКИЙ О.В. Дмитро Валерійович, ви там говорили по 

фахівцям, можливо, ви обмовились, не МВС, а Міноборони? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, дивіться, Олексій, я по списку йду, хто у мене 

запрошений, МВС у мене два заявлених представники МВС, але жодного 

немає. Вам я не надавав слово, бо я зачитав, що з урядового кварталу ми 

прочитали і отримали висновок, що Міністерство оборони не підтримує 

законопроект, тобто вашу позицію я сказав, тому я і не надавав слово. Те, що 

ви присутній, я бачу. 

 

КАМІНЕЦЬКИЙ О.В. Добре, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До вас питань взагалі немає. 

 



КАМІНЕЦЬКИЙ О.В. Я просто переживаю, прийде міністру лист, що 

були заявлені і не з’явились. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, в даному випадку лист прийде на міністра 

внутрішніх справ. 

 

КАМІНЕЦЬКИЙ О.В. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Дякую, Дмитро Валерійович. 

Шановні колеги, я хоть побачив одного з таких активістів, які пишуть 

щодо позбавлення громадянства чи незадоволення щодо вилучення майна у 

воєнний стан. Я пропоную цьому активісту цієї законодавчої ініціативи 

з’їздити в Сєвєродонецьк чи в Лисичанськ, подивитися людям в очі і сказати: 

дивіться, якщо так станеться, відступлять наші війська, то ви будете, 

громадяни, які там залишаються, ви будете позбавлені громадянства України. 

Тому, якщо він хоть раз з’їздить туди, я думаю, що він таку херню більше 

писати не буде. 

Я пропоную відхилити і послати за русским кораблем. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Георгій Георгійович, бачу вашу руку на 

ремарку. 

 

МАЗУРАШУ Г.Г. Дуже здивований, що Руслан так некоректно 

висловлюється, абсолютно не зорієнтувавшись в суті цієї законодавчої 

ініціативи, я собі такого не дозволяю, Руслан. І вибачте, будь ласка, мене, але 

я бував і буваю, і на території Донецької області, зокрема, і в гарячих точках 

бував, і спілкувався, і спілкуюся і зараз з представниками, і тими, які 



опинилися зараз на непідконтрольній території, на жаль, яких я, наприклад, 

відвідував, коли вони ще були на лінії розмежування. І тут ця частина дуже 

маленька, і розберіться, будь ласка, я можу з вами окремо після цього 

засідання переговорити, що те, що ви викладаєте і критикуєте, не відповідає 

суті законодавчої ініціативи і там немає такої мети і можливості позбавляти 

всіх підряд громадянства України, не має зовсім. Будь ласка, розберіться 

спочатку перед тим, як розкодуватися такими звинуваченнями, це дуже не 

гарно з вашого боку. З повагою до вас, я ніколи не дозволяв собі ні до вас, ні 

до інших колег по парламенту таких висновків, не розібравшись в суті. Я 

готовий вам роз’яснити окремо, але я думаю, що після засідання комітету 

зможу вам на пальцях показати, що ви критикуєте те, чого немає в цій 

законодавчій ініціативі. 

Дякую вам за проект рішення щодо повернення на доопрацювання, я 

знаю, що через маніпулятивні атаки він фактично публічно вже збитий через 

те, що от з оцього всього ви взяли два відсотки законодавчої ініціативи і 

перекрутили, затакували і фактично звели нанівець, але не проблема і я свою 

роботу зробив, я виконую ті настанови, які дають мені виборці, і готовий 

дивитися в очі і вам, Руслане, і всім нашим співгромадянам, які і на 

непідконтрольній, і на лінії розмежування, в зонах, де вони бідують від цієї 

рашистської агресії, готовий дивитися в очі. Не перекручуйте, будь ласка, 

розберіться перед тим, як робити такі звинувачення. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, дивіться, і я в першу чергу зараз звертаюся до автора 

законодавчої ініціативи, повірте ми якраз тут на базі нашого комітету 

показуємо роботу професійну. Я не дарма і у вашій присутності, і, як завжди, 

у нас практика, ми заслуховуємо позиції центральних органів виконавчої 

влади, для нас це дуже важливо. Бо народні депутати, да, виходять з 



законодавчими ініціативами, але потім законами буде в першу чергу 

регулюватися і користуватися центральними органами виконавчої влади.  

Для мене особисто, я можу сказати, да, була ключова позиція 

Міністерства оборони, і коли я сам особисто готувався до комітету, побачив 

їх позицію. Тому, повірте, не через те, що ми вас критикуємо, або через те, 

що ми щось публічно прочитали, ні, ми публічно сьогодні заслухали 

позицію, да, є недоопрацювання, дякуємо за ініціативу, але треба 

доопрацьовувати. 

Дуже вам дякую. 

Шановні колеги, є пропозиція тоді викласти наше рішення в такій 

редакції: звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України  про внесення зміни до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дій в умовах воєнного 

часу для зміцнення економіки та обороноздатності держави (реєстраційний 

номер 7381) (поданий народним депутатом України Мазурашу), вибачте, 

якщо неправильно прізвище сказав, Георгій Георгійович, за наслідками 

розгляду у першому читанні повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. Прошу голосувати. 

Шановні колеги, всі ми чули, що народний депутат Бойко Юрій 

Анатолійович проголосував за подібну ініціативу, тому його голос враховую 

"за". 

Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.  

 

КАСАЙ К.І. Голосую за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович. Пане Олександре 

Любимовичу. Поки немає.          

Кузнєцов Олексій Олександрович.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую за, шановні колеги.  

Новинський відсутній. 

Рабінович відсутній. 

Тарасенко Тарас Петрович. Пане Тарасе, проголосуйте, будь ласка. 

Ткаченко Максим Миколайович. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров відсутній. 

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І пані Неллі Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, у нас прийняли участь в голосуванні дев’ять народних 

депутатів, рішення прийнято одноголосно. 



Дякую, Георгій Георгійович, за участь в засіданні нашого комітету. 

Шановні колеги, ми закінчили наш порядок денний, переходимо до 

розділу "Різне". 

Я в принципі хотів надати єдину інформацію, яку я вже надав, з 

приводу роботи щодо законопроектів, які були подані Президентом по 

громадянству, зараз створена робоча група. Знову ж таки ця ініціатива 

виникла на підставі того, що рішення нашого комітету відбулось 21 січня, а 

після того, як Російська Федерація розширила свою агресію 24 лютого, 

потребуються доопрацювання деяких положень, скажімо так, в частині більш 

жорсткого і швидкого реагування.  

Це єдина інформація, яку я хотів вам надати. 

Будь ласка, шановні народні депутати, якщо у когось є щось 

оприлюднити, додати, запропонувати, будь ласка. 

Якщо немає, шановні народні депутати, я дякую всім за участь в 

засіданні нашого комітету, бажаю нам всім здоров’я, миру, скорішої нашої 

спільної перемоги. Всім, хто займається волонтерством, а я знаю, що з числа 

членів нашого комітету практично всі приймають в той або іншій спосіб 

участь в допомозі і громадянам України, і Збройним Силам України, я 

особисто дякую вам за це, повірте, люди це цінують і цінують наші хлопці та 

дівчата, які воюють на передовій. 

Тому слава Україні і до нових зустрічей. Дякую. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Героям слава. Дякую, до зустрічі.     

 


