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
27 червня 2022 року
Веде засідання Голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, шановні запрошені! Бачу,
Бойко Юрій Анатолійович, доброго дня.
ГОРБЕНКО Р.О. Доброго дня… (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
Олександр Любимович Копиленко.
Максим Миколайович Ткаченко.
БОЙКО Ю.А. Доброго дня.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
Пане Мустафа.
ДЖЕМІЛЄВ М. Вітаю всіх.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Раді бачити.
Ахтем Зейтуллайович.
ЧИЙГОЗ А.З. Добрий день всім.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня.

Так, я присутній. У нас вже присутні 8 народних депутатів, у нас є
кворум. Шановні колеги, ми можемо, в принципі, розпочинати засідання
нашого комітету і чекати, я впевнений, що у нас ще доєднаються наші
колеги. Тарас Петрович Тарасенко, раді бачити. І чекаємо ще, у нас Кузнєцов
Олексій Олександрович і пані Неллі повинні бути.
Отже, шановні колеги, у нас зараз вже 9 народних депутатів, кворум у
нас є. Шановні колеги, у нас сьогодні на засіданні комітету буде
розглядатися сім питань. З першого по п'яте – це законопроекти, які ми вже
розглядали. Пані Неллі Яковлєва, раді бачити вас. Десять народних
депутатів. Також у нас сьогодні на засіданні ми будемо розглядати окреме
питання щодо надання висновку комітету щодо кандидатури, внесеної на
посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Шановні колеги, чи є зауваження, пропозиції, доповнення до порядку
денного? Якщо немає, ставлю на голосування затвердити порядок денний.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв. Побачили вашу руку – за.
Врахував.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко. Врахував голос –
за. Олександр Любимович, бачимо вашу руку.

Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Раді бачити.
Я голосую – за, шановні колеги.
Новинський відсутній.
Рабінович відсутній.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Раді… (Не чути) вас, пане Рустеме.
УМЄРОВ Р.Е. Дякую. Навзаєм.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Врахував голос – за.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. І пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Шановні колеги, я хотів би зразу з вами проговорити і поставити ще
одне процедурне питання на голосування. З приводу сьомого питання нашого
порядку денного. У мене є конфлікт інтересів, тому зразу я пропоную обрати
головуючого для розгляду цього питання. Чому? Згідно статті 35 Закону
України про комітети у нас, частина друга, у разі відсутності голови комітету
з поважних причин, а так само в період, коли посада голови комітету є
вакантною, обов'язки голови комітету виконує відповідно його перший
заступник, заступник. Юридично я буду присутній на засіданні комітету,
тому я не буду відсутній, так само юридично і ця посада не є вакантною,
тому для того, щоб витримати чітко положення Закону про комітети, щоб
потім не ставили під сумнів процедуру обрання омбудсмена, я пропоную,
щоб ми зараз зразу проголосували за обрання головуючого під час розгляду
сьомого питання нашого порядку денного. Я вношу кандидатуру першого
заступника Ткаченка Максима Миколайовича.
Прошу, шановні колеги, проголосувати, підтримати це рішення.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.

ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
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. Я – за. Можна голосувати чи не можна?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, так як у нас чітко немає визначеності з
приводу конфлікту інтересів, я би, напевно, порадив Максиму Миколайовичу
не приймати участь в цьому голосуванні.

ТКАЧЕНКО М.М. Не приймаю. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не утримались, а взагалі не приймаєте участь
через, можливо…
ТКАЧЕНКО М.М. Взагалі не приймаю участь.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дякую.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. Обов'язково – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Ми визначили
головуючого під час розгляду сьомого питання порядку денного.
Шановні колеги, переходимо до розгляду першого питання. Я дуже
коротко проінформую вас. Шановні колеги, ми фактично будемо розглядати
перше, друге, третє питання в комплексі і четверте, п'яте разом. Щоб не
витрачати багато часу, я нагадаю, що законопроект вніс Президент в грудні
2021 року, реєстраційний номер 6368 та реєстраційний номер 6369 – це Закон
України про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"
щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України та

пов'язаний з ним проект Закону України про запобігання та протидію
загрозам національній безпеці України у сфері громадянства.
Шановні колеги, ми тоді розглянули ретельно ці законопроекти, а
також подані до них альтернативні законопроекти. Це законопроекти 6368-1,
поданий Дундою та Поляковим, та 6368-2, поданий народним депутатом
Княжицьким, і 6369-1, поданий народними депутатами Дундою та
Поляковим. Отже, шановні колеги, у нас після 24 лютого, як ми всі знаємо,
змінилися обставини, коли у нас Російська Федерація розширила агресію
проти нашої держави і намагалася захопити всю нашу територію, всю нашу
державу, тому після цього виникла необхідність доопрацювати деякі норми.
Була створена робоча група, я про це повідомляв вам на засіданні
комітету, до цієї групи в нас ввійшли Державна міграційна служба, Офіс
Президента України, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки
України, Офіс Генерального прокурора та багато інших, також низка
правозахисних організацій. Напрацювали нову редакцію деяких норм, але
юридично тепер, шановні народні депутати, ми повинні, по-перше,
проголосувати за скасування рішення нашого комітету, яке ми прийняли 21
січня 2022, і прийняти нову редакцію, яка стає автоматично вже редакцією
комітету. І всі народні депутати, я в цьому переконаний, в кого є бажання,
доєднаються

до

авторів

цієї

нової

редакції,

цих

дуже

важливих

законопроектів.
Тому, шановні народні депутати, з вашого дозволу, щоб не витрачати
час і, по-перше, ми розглядали всі ретельно ці законопроекти, я зачитаю
рішення комітету. Я буду ставити на голосування пропозиції і буду просити
вас, щоб ви за це голосували.
Отже, перше, я ставлю на голосування пропозицію скасувати рішення
комітету від 21 січня 2022 року, протокол №47, щодо проекту Закону
України про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"
щодо підстав і порядку набуття і припинення громадянства України
(реєстраційний

номер

6368),

поданого

Президентом

України,

та

альтернативних до нього проекту Закону України про внесення змін до
Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття
та припинення громадянства України (реєстраційний номер 6368-1),
поданого народними депутатами України Дундою, Поляковим, і проекту
Закону України про внесення змін до Закону України "Про громадянство
України" щодо підстав і порядку прийняття та припинення громадянства
України (реєстраційний номер 6368-2), поданого народним депутатом
України Княжицьким.
Прошу за це рішення проголосувати, шановні народні депутати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За 6368.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. Голосую – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Ми проголосували за скасування
нашого рішення.
Тепер,

шановні

колеги,

пропонується.

Перше.

Доопрацювати

законопроект за текстом проекту Закону, реєстраційний номер 6368, з

урахуванням наступних пропозицій. Встановити, що підставами для втрати
громадянства України зокрема є добровільне набуття громадянином України
громадянства

держави,

визнаної

Україною

державою-агресором

або

державою-окупантом, або громадянства (підданства) іншої держави, яка не
визначена Кабінетом Міністрів України як держава, громадяни (піддані) якої
набувають громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент
такого набуття він досяг повноліття; встановлення факту проходження
особою військової служби за контрактом у державі, визнаній Україною
державою-агресором або державою-окупантом; засудження в Україні за
вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення терористичного
акту, сприяння вчиненню терористичного акту, публічні заклики до вчинення
терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної
організації, за фінансування тероризму, створення злочинної організації,
керівництво такою організацією або її структурними частинами, створення
злочинної спільноти, встановлення або поширення злочинного впливу,
сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної
діяльності, участь у збройній агресії проти України у складі збройних сил
держави, визнаної в Україні державою-агресором або державою-окупантом,
або

яка

перебуває

у збройному конфлікті, війні

з Україною чи

сприяла/сприяє вчиненню збройної військової агресії проти України.
Встановити, що до громадянства України не приймається особа, яка створює
загрозу національним інтересам, національній безпеці, охороні громадського
порядку, суверенітету і територіальній цілісності України, захисту прав і
свобод людини, їх повноцінному здійсненню.
Друге. Народним депутатам України членам комітету доєднатися до
реєстрації доопрацьованого законопроекту, оформити та в установленому
порядку зареєструвати цей проект як проект Закону України про внесення
змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку
набуття та припинення громадянства України.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої
статті 93, статей 100, 108, 110, 111 Регламенту Верховної Ради України,
ставлю на голосування, буду ставити на голосування рішення. Перше. Внести
на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України
за назвою "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство
України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства
України".
Друге. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований
комітетом проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення
громадянства України, поданий народними депутатами України членами
комітету, включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України
дев'ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти
за основу, тільки в першому читанні. Доповідачем від комітету під час
розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України
визначити, з урахуванням всіх процесів пропоную, щоб ми визначили
доповідачем першого заступника комітету Ткаченка Максима Миколайовича,
народного депутата Ткаченка Максима Миколайовича.
Прошу проголосувати за це рішення, шановні народні депутати.
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. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги.
Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Участь в голосуванні прийняли 12
народних депутатів. Одноголосно – за.
І, шановні колеги, зразу по цьому ж алгоритму питання четверте та
п'яте. Ставлю на голосування скасування рішення комітету від 21 січня 2022
року, протокол №47, щодо проекту Закону України про запобігання та
протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства
(реєстраційний

номер

6369),

поданого

Президентом

України,

та

альтернативного до нього проекту Закону України про запобігання та
протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства
(реєстраційний номер 6369-1), поданий народними депутатами України
Дундою та Поляковим.
Прошу проголосувати за це рішення.
Бойко Юрій Анатолійович. Юрій Анатолійович, проголосуйте, будь
ласка.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.

ЯКОВЛЄВА Н.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.
І

пропоную,

перше,

доопрацювати

законопроект

за

текстом

законопроекту, реєстраційний номер 6369, з урахуванням, що особа, яка має
громадянство

держави,

визнаної

Україною

державою-агресором

або

державою-окупантом, не може проводити передвиборчу агітацію, бути
офіційним спостерігачем на виборах, бути уповноваженим представником
кандидата на пост Президента України та Центральної виборчої комісії, бути
представником партії у Центральній виборчій комісії та у виборчих комісіях,
займати посади в органах місцевого самоврядування, бути обраним до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, бути членом політичної партії,
приватним виконавцем. Фактично законопроектом пропонується унормувати
існуючу в державі ситуацію з подвійним, множинним громадянством, яка
наразі

знаходиться

застосування

поза межами правового

обмежень

уповноваженими

на

щодо

виконання

заборони
функцій

поля, зокрема шляхом
громадянам

держави,

мати

України,
подвійне

громадянство, а запровадження повідомлення, декларування громадянами
України про наявність громадянства іноземної держави працюватиме на
упередження можливої негативної поведінки лояльно налаштованих до
Російської Федерації осіб.
Друге, народним депутатам України членам комітету доєднатись до
реєстрації доопрацьованого законопроекту, оформити та в установленому
порядку зареєструвати цей проект як проект Закону України про запобігання
та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства.
Буду ставити на голосування рішення нашого комітету.
Перше. Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований
проект Закону України за назвою про запобігання та протидію загрозам
національній безпеці України у сфері громадянства.

Друге. Рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований
комітетом проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній
безпеці України у сфері громадянства (поданий народними депутатами
України членами комітету) включити до порядку денного сьомої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в
першому читанні прийняти за основу.
Доповідачем від комітету, під час розгляду законопроекту на
пленарному
заступника

засіданні

Верховної

Ради

України

визначити

першого

голови комітету народного депутата Ткаченка Максима

Миколайовича.
Прошу за це проголосувати, шановні народні депутати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую за, шановні колеги.
Тарас Петрович Тарасенко. Немає його. Пане Тарасе. Поки немає.
Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чи з’явився у нас Тарас Петрович Тарасенко? Немає.
Шановні колеги, участь у голосуванні прийняли 11 народних депутатів,
11 – за. Рішення прийнято одноголосно.
Дуже дякую, шановні колеги, ми пройшли з першого по п’яте питання
нашого порядку денного. Переходимо до шостого питання, це законопроект,
в якому наш комітет не є головним.

На ваш розгляд пропонується проект Закону України про внесення змін
до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" щодо удосконалення захисту волонтерів, які здійснюють діяльність
в районах ведення бойових дій (реєстраційний номер 7454), поданий
народним депутатом України Василенко та іншими народними депутатами
України. Головний комітет з розгляду зазначеного законопроекту визначено
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів.
Чи присутня у нас на засіданні народний депутат пані Василенко?
Немає. Шановні колеги, тоді дуже коротко я представлю цей законопроект.
Відповідно цим законопроектом пропонується внести зміни до Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
відповідно до яких перелік осіб з інвалідністю внаслідок війни розширюється
особами з інвалідністю з числа тих, які добровільно забезпечували або
добровільно залучались до забезпечення проведення заходів необхідних для
забезпечення оборони України, захистку безпеки населення та інтересів
держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,
у тому числі здійснювали волонтерську діяльність, та стали особами з
інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час забезпечення здійснення заходів, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів
держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,
перебуваючи безпосередньо в районах визначених Кабінетом Міністрів
України та у період здійснення зазначених заходів.
Також перелік сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць
України розширюється сім’ями осіб, які добровільно забезпечували або
добровільно залучались до забезпечення проведення заходів, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів
держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,
у тому числі здійснювали волонтерську діяльність, та загинули, пропали

безвісти, померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час забезпечення здійснення заходів, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів
держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,
у

тому

числі

здійснення

волонтерської

діяльності,

перебуваючи

безпосередньо в районах визначених Кабінетом Міністрів України та у
період здійснення зазначених заходів.
У нас є висновки. Міністерство фінансів України висловлює
зауваження до проекту закону та зазначає, що прийняття законопроекту
потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету різних джерел,
покриття яких розробник не визначив.
Також, шановні колеги, сама ідея полягає в тому, щоб забезпечити
можливість надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
волонтерам, які здійснювали діяльність не тільки в районах здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, як
це передбачено чинною редакцією закону, а і у всіх інших регіонах України,
де проводились бойові дії.
Враховуючи зазначене, я скажу зразу свою позицію, шановні колеги. У
нас дійсно є діюча редакція, там визначено, що тільки Донецька і Луганська
область можуть, якщо такі особи здійснювали волонтерську діяльність на
території Донецької і Луганської області, то вони автоматично будуть
підпадати під дію закону. Всі ми знаємо, що у нас зараз, на жаль, бойові дії
прямо зараз відбуваються на території, наприклад, Харківської, Запорізької,
Херсонської, Миколаївської областей, також ці дії відбувались на території
Київської, Сумської, Чернігівської та інших областей, тому я особисто
вважаю абсолютно прийнятною ідею законодавчої ініціативи, це не такі
великі кошти, але дійсно треба надати можливість додаткового захисту тим
людям, які приймають участь у волонтерській діяльності, якщо, не дай боже,

вони через дії Російської Федерації стануть інвалідами, то треба їх захистити
або, ще гірше, не дай боже, вони загинуть.
Тому, шановні колеги, якщо не буде ніхто проти, я пропоную наше
рішення викласти в такій редакції: звернутись до Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального

захисту"

щодо

удосконалення

захисту

волонтерів,

які

здійснюють діяльність в районах ведення бойових дій (реєстраційний номер
7454), поданий народним депутатом України Василенко та іншими
народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти за основу, рекомендую тільки в першому читанні.
Шановні колеги, якщо не буде інших пропозицій, ставлю на
голосування наше рішення комітету. Прошу проголосувати.
Юрій Анатолійович Бойко.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую за, шановні колеги.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.

12 народних депутатів прийняли участь у голосуванні, 12 – за. Рішення
прийнято одноголосно.
Шановні колеги, ми перейшли до розгляду сьомого питання порядку
денного. Як ми проголосували на початку нашої роботи, головуючим під час
розгляду цього питання ми визначили народного депутата Ткаченка Максима
Миколайовича, першого заступника голови нашого комітету. Будь ласка.
Веде засідання Перший заступник голови Комітету ТКАЧЕНКО М.М.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, переходимо до розгляду питання про надання висновку
комітету щодо кандидатури, внесеної на посаду Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини.
Інформую, що у відповідності з пунктом 7 частини першої статті 85
Конституції України до уповноважень Верховної Ради України належить
призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини.
Відповідно до визначеної процедури, частина перша статті 6 Закону
України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та
частина третя статті 208 Регламенту Верховної Ради України наш комітет, до
предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини
і громадянина, подає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної
кандидатури,

внесеної

до

Верховної

Ради

України

на

посаду

Уповноваженого, у відповідності її вимогам, передбаченим законом, та про
відсутність причин, які б перешкоджали заняттю цієї посади.
20 червня цього року, у визначений законом строк, Головою Верховної
Ради України Стефанчуком Русланом Олексійовичем внесена кандидатура
народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

З досвіду роботи в комітеті можу зазначити як перший заступник
голови комітету, що посада Уповноваженого є надзвичайно важливою і
відповідальною, особливо сьогодні, із врахуванням викликів воєнного часу.
Ефективність діяльності Уповноваженого залежить від готовності державних
органів і всього суспільства взаємодіяти з Уповноваженим, дослухатися до
його рекомендацій. І тому надзвичайно важливо, щоб на цю посаду була
призначена людина, яка має авторитет в суспільстві, яка має і вміє чути
людей, і їхні запити, надавати необхідну допомогу, вирішувати їхні проблеми
і співпрацювати з громадськими організаціями.
В законі передбачені певні вимоги до кандидата на цю посаду:
кандидат має досягти 40-річного віку, володіти державною мовою, мати
високі моральні якості та протягом останніх п’яти років проживати в Україні.
Кандидат на цю посаду не може бути членом будь-якої політичної партії.
Шановні народні депутати, за час роботи в комітеті нам відомі високі
професійні та моральні якості нашого колеги та голови нашого комітету
Лубінця Дмитра, його авторитет в суспільстві, не зі слів ми знаємо про його
активну діяльність по захисту прав людини і також йому 40 років.
По відповідності за вимогами закону вам попередньо роздані матеріали
про кандидата, інші документи, передбачені законодавством України з
огляду на положення статті 10 Закону України "Про правовий режим
воєнного стану", не подаються. Хотів би звернути вашу увагу, що на час
воєнного стану кандидатами, які претендують на заняття посад службових
осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спеціальна
перевірка в порядку встановленому Законом України "Про запобігання
корупції" не проводиться. На вимогу закону, інформація про висування
кандидатом на посаду Уповноваженого Лубінця Дмитра та відомості про
його

трудову діяльність, досвід правозахисної діяльності, а також

автобіографія надруковані в газеті Верховної Ради України "Голос України"
від 21 червня цього року, номер видання 128.

До комітету не надійшло жодного звернення, в якому б йшлося про
причини, які б перешкоджали заняттю Лубінцем Дмитром посади
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Пропоную переходити до обговорення і саме перше слово давайте дамо
Дмитру Валерійовичу. Надаємо вам слово як кандидату на посаду
Уповноваженого.
БОЙКО Ю.А. Давайте голосувати вже. За.
КОПИЛЕНКО О.Л. Давайте голосувати.
ГОЛОВУЮЧИЙ.
Я також – за, да.
Дмитро, мабуть, скаже все ж таки декілька слів.
КОПИЛЕНКО О.Л. Для протоколу.
ГОЛОВУЮЧИЙ.
І одразу без коментарів будемо голосувати.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дякую, колеги, я не буду займати багато часу.
Я дякую за таку високу довіру і можу сказати від себе, що, напевно,
рішення, щоб спікер Верховної Ради України вніс мою кандидатуру, це
заслуга всього комітету і результати діяльності всього комітету. Дійсно ми
показали, що з самого першого дня створення нашого комітету ми провели
виїзні засідання комітету на території Донецької і Луганської області, в
Херсоні, ми проводили безліч круглих столів, організовували зустрічі з
різними категоріями незахищених або вразливих верств населення, ми в
першу чергу не боялись піднімати ті питання, які, так би мовити, на слуху,
але за які не хочеться братися, скажімо так. Так само я в першу чергу маю на

увазі права засуджених і дійсно у нас створена була окрема постійно діюча
моніторингова місія, де наші колеги, ми всі разом проводили моніторингові
візити.
Тому хотів би подякувати за цю нашу спільну роботу і в разі
позитивного сьогоднішнього рішення комітету, позитивного голосування в
українському парламенті, я, по-перше, хотів би зразу сказати, що наша
спільна така позитивна, напрацьована тенденція або вже традиція, коли
Уповноважений омбудсмен завжди присутній на засіданнях комітету, коли
завжди омбудсмен присутній під час виїзних засідань, коли під час
обговорення будь-яких питань присутні або особисто Уповноважений, або
представники його Офісу, вона буде продовжуватись.
І останнє, що я хотів би сказати, що, шановні колеги, цією роботою ми
також будемо продовжувати займатись всі разом, це точно не може зробити
один Уповноважений, це він повинен і буде робити в першу чергу з
профільним комітетом Верховної Ради, а також з усім українським
парламентом, тільки так ми можемо нарешті змусити, щоб щорічна доповідь
Уповноваженого

заслуховувалась

в

українському

парламенті,

щоб

рекомендації залишались не тільки на папері, а приймались і втілювались
дійсно в зміни підзаконних актів та зміни законів, коли ми врешті-решт
можемо вийти і всі разом сказати, що український парламент заставив
виконавчу гілку влади, місцеве самоврядування не просто дослуховуватись
до захисту прав громадян України, а дійсно ми довели до конкретного
результату, як якийсь окремий напрямок. Хотілося б, щоб дійсно це
торкалось абсолютно всіх проблем. Зрозуміло, що в умовах війни це більше
роботи, але це більше роботи, як я і сказав, не для конкретної фізичної особи
громадянина України, а це більше роботи до нашого українського
парламенту.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Дмитро Валерійович.

Після виступу кандидата пропоную, якщо є у когось з даного питання
із народних депутатів, хочу зазначити із народних депутатів, тому що по
закону мають тільки народні депутати право на виступ зараз. Якщо немає ні в
кого бажання виступити, всі підтримують, тому давайте переходити до
прийняття рішення. Колеги, у нас є проект висновку щодо кандидатури на
посаду уповноваженого. Ставлю на голосування наступне рішення.
Затвердити

висновок

комітету

щодо

кандидатури

Лубінця

Дмитра

Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини про те, що кандидатура Лубінця Дмитра Валерійовича відповідає
вимогам, передбаченими Законом України "Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини" та про відсутність причин, що перешкоджають
заняттю ним цієї посади.
Друге, рекомендувати включити питання

про визначення Лубінця

Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини до найближчого порядку денного для розгляду Верховною
Радою України. Розгляд даного питання провести за наступною процедурою.
Виступ…
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Максим Миколайович, вибач, друже. Мустафа
Джемілєв підіймав руку, може, ти не побачив.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пробачте, пан Мустафа. Давайте тоді дамо вам слово
і потім я продовжу. Пробачте ще раз.
ДЖЕМІЛЄВ М. Я хотів сказати, що буду голосувати "за", якщо пан
Лубінець одночасно залишиться головою нашого комітету. Зрозуміло, що це
жарт, тому я хочу голосувати – за.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дякую, пан Мустафа.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за ваш коментар. Дякуємо.
ГОРБЕНКО Р.О. Максим Миколайович, дозвольте всім висловитись,
тому що отак просто ви хочете відпустити нашого керівника комітету після
деяких слів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозволяємо.
ГОРБЕНКО Р.О. Я думаю, що кожен хоче щось сказати. Я, наприклад,
проти відпускати Дмитра Валерійовича, але після його обіцянки, що він буде
завжди з нами, а деколи в моментах і там, де нас нема. Тому я, на превеликий
жаль, я мушу відпустити такого фахівця, тому що дійсно права людини
будуть захищені. А зараз іде війна і в цьому потребує дуже велика кількість
наших громадян.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Руслан Олександрович.
Уточнюю, ще хтось є? Неллі, будь ласка.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Власне, Дмитре Валерійовичу, я думаю, що кожен з
нас приймає це рішення з великою радістю за вас, тим паче з глибоким
переконанням, що ви будете дуже достойним омбудсменом, омбудсменом
особливо в умовах воєнного часу. Окрім того, ця подія буде унікальною з
точки зору, не можу не відмітити, гендерної рівності, адже ви станете
першим чоловіком омбудсменом в історії незалежної України чим назавжди
впишете теж своє ім’я в історію державного управління України. Але в той
же час ми приймаємо це рішення з великим сумом. Тому, дійсно, хочу
подякувати вам за цю роботу. Ми дуже не хочемо вас відпускати, але будемо
продовжувати далі на спільну співпрацю. Тому не прощаємося і бажаємо
успіхів на посаді.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дуже дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Неллі, дуже дякуємо за виступ.
КАСАЙ К.І. Пане Дмитре, ще хочу додати. Не буду довго, тому що ми
з вами за ці дні дуже багато спілкувались. Ще раз хочу підтвердити, дійсно,
та робота, яка велася нашим комітетом, очолюваним вами… І я вважаю, що
дуже вміло очолюваним. Тому що ви, дійсно, знаходили компроміси і робили
іноді нереальні речі, які вели завжди до певного успіху. І впевнений в тому,
що на посаді омбудсмена ви, думаю, будете почувати себе впевнено і будете
вести також свою команду вперед. І не забувайте знову, що ми так і
залишаємося вашою командою.
КОПИЛЕНКО О.Л. Ну, і мені можна ще слово?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Конечно.
КОПИЛЕНКО О.Л. Спасибі. А я хотів би сказати повністю
підтримуючи і приєднуючись до слів своїх колег, побажати новому голові
комітету, щоб він продовжував славну традицію Валерійовича, а ми будемо
ці традиції підтримувати.
Спасибі.
КУЗНЄЦОВ О.О. Також одну хвилинку, Дмитро Валерійович. Хочу
подякувати за співпрацю з дуже порядною та фаховою людиною. І
сподіваюсь, що далі ми будемо працювати разом, так як і працювали.
Дякую.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, за коментарі.
ТАРАСЕНКО Т.П. Ще, Максим.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми бачимо, рука є, Тарасенко. Пробачте, да.
ТАРАСЕНКО Т.П. Я вважаю, що кандидатура пана Дмитра найкраща в
тих реаліях, які зараз є. Він із задоволенням і за своєю ініціативою виконає
всі обов’язки, які покладені на уповноваженого. А ми комітетом, як завжди,
будемо допомагати. Я думаю, що тепер буде сильним як і комітет, так і
сильний Офіс уповноваженого під керівництвом пана Дмитра.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, мабуть, да. Всі висказались.
УМЄРОВ Р.Е. Можна я теж скажу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Конечно. Пане секретар нашого комітету, будь ласка.
УМЄРОВ Р.Е. Пане Дмитре, я не знаю… По-перше, приєднаюсь до
всіх слів своїх колег. Для нас і честь велика працювати. І те, що ми бачили як
ви професійно це робите, сподіваюсь, на новій посаді ми теж зможемо разом
з вами досягати дуже великих вершин. І дякую за порядність і за
професійність.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі сказали своє слово. Продовжуємо.

Виступ кандидата на посаду Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини Лубінця

Дмитра Валерійовича зазначити до 5 хвилин,

запитання до кандидата від народних депутатів України – до 9 хвилин. Це
маю на увазі зараз про голосування вже в залі парламенту, просто була пауза,
щоб всі розуміли, про що йде мова зараз. Співдоповідь головного комітету –
до 3 хвилин, виступи представників депутатських фракцій та груп – до 24
хвилин, виступи народних депутатів України – до 6 хвилин, і прийняття
рішення. Всього для розгляду питання передбачити до 50 хвилин.
Третє, у разі призначення Верховною Радою України Лубінця Дмитра
Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини та за умови прийняття Верховною Радою України рішення про
дострокове припинення ним повноважень народного депутата України,
враховуючи відсутність інших обставин, які б перешкоджали прийняттю ним
присяги, запропонувати Верховній Раді України відповідно до статті 217
Регламенту Верховної Ради України розглянути питання про складення
присяги уповноваженим в день його обрання.
Четверте, визначити доповідачем з даного питання заступника голови
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 Горбенка Руслана Олександровича.
Прошу голосувати і, мені здається, підтримати цю пропозицію. Давайте
голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Горбенко Руслан Олександрович.

ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Джемілєв Мустафа.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Новинський. Відсутній.
Вадим Рабінович. Відсутній.
Тарас Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим. Я голосую – за.
Рустем Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.Л. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято одноголосно. Голосували 12
наших народних депутатів. Дякую. Рішення прийнято.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я хотів би… Я вибачаюсь, Максим Миколайович,
перериваю вас як головуючого для протоколу. Я не приймав участь в
голосуванні через конфлікт інтересів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 11, да. Присутні 12 депутатів, голосували 11
депутатів. Пробачте. 11 депутатів – за. Рішення прийнято одноголосно без
голосу Лубінця Дмитра.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дякую, шановні колеги.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі питання вичерпано. Дмитро Валерійович, якщо є
якість ще пропозиції як голови комітету, повертайтеся до роботи.
Веде засідання Голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Як завжди, питання "Різне". Да, будь ласка, Руслан
Олександрович.

ГОРБЕНКО Р.О. По питанню "Різне". Зараз Максим Миколайович
повністю прочитав назву нашого комітету, і ви знаєте, прийшов час теж уже
обговорити таке питання чи зміни, чи доповнення. Тому що зараз ми знаємо,
що окуповано не тільки території, тимчасово окупованої території
Луганської та Донецької областей та Автономної Республіки Крим, а і інші.
Тобто це така ідея. Якщо у нас буде новий керівник і щоб у нас уже була
нова назва, того що це взагалі всі окуповані території і наш комітет буде
займатися їх реінтеграцією.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олександрович.
Дійсно, напевно, пропозиція, яка заслуговує на життя. І у нас, на жаль,
окрім Донецької і Луганської областей, зараз тимчасово окуповані і частина
Запорізької, Херсонська область, Харківська область. Тому дійсно, можливо,
треба юридично внести зміну в назву нашого комітету. Це буде відбуватись,
я впевнений, що під час… Постанова буде, якщо все буде позитивно, буде
постанова про призначення нових керівників комітету. Це, до речі, не тільки
нашого комітету. Там дехто з народних депутатів до сих пір чекає
розподілення по комітету. І, можливо, в цій же постанові ми можемо
звернутись до регламентного комітету, щоб вони разом в цій постанові,
скажемо так, напрацювали і зміну нашого комітету.
Я хотів би, вже питання "Різне", хочу подякувати всім колегам.
Повірте, для мене було важливе сьогодні це голосування і ваші висновки
щодо моєї роботи і нашої спільної роботи. І дійсно, я впевнений, що разом
ми змінимо на краще і інституцію омбудсмена. І дійсно в цьому конекті така
гарна співпраця, яка у нас була, я впевнений, що ми її зробимо ще кращою. І
користуючись нагодою, хотів би попросити шановних колег, які працюють в
нашому комітеті, будь ласка, у мене перший робочий день буде 4 липня. У
нас є з вами така стала традиція, щоб ми підводили десь підсумки,
напрацьовували нові плани. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, не плануйте

нічого. Зручний час ми визначимо. Але я хотів би особисто з вами
пропрацювати

питання вже після призначення, дай бог, що воно буде

позитивне. І ми в чаті визначимо зручний час, це буде, можливо, в обід,
можливо, після обіду. Але я дуже хотів би зараз вже попросити, щоб ви
нічого не планували, і ми змогли гарно пропрацювати це питання. На мій
погляд, це було б непогано десь в районі обіду, після обіду, зібратись і десь
ще годину-дві, як піде, пропрацювати і напланувати нові плани. Це те, що я
хотів сьогодні сказати в розділі "Різне".
КОПИЛЕНКО О.Л. Підтримуємо.
ТКАЧЕНКО М.М. З задоволенням.
Дмитро Валерійович, а можна не 4-го, а в день засідання наступного,
може, там 8-е, 9-е, 10-е може, буде чи ні?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Можливо, давайте.
ТКАЧЕНКО М.М. Важливий форум у Лугано, Швейцарії, там 4-го і 5го.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер, давайте.
ТКАЧЕНКО М.М. Також і до нашого комітету має відношення,
точніше наш комітет має важливе відношення.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді приймається, Максим Миколайович, на 100
відсотків. Тоді дата наступного засідання Верховної Ради України це
попередньо, здається, 8 липня або 7-е або 8-е, нібито 8-е. То тоді, будь ласка,
на цей день на другу половину дня нічого не плануйте, заплануйте нараду з
Лубінцем Дмитром Валерійовичем. Місце я визначу, щоб було зручно для

всіх, щоб ми могли спокійно, як завжди, поспілкуватись, напрацювати нові
плани. Дуже дякую. Приймається десь попередньо на 8 липня.
Дякую. У мене більше інформації немає. Шановні колеги, якщо у
когось є, будь ласка. Якщо інформації нема, я дякую за участь в засіданні
нашого комітету. Напевно, що для мене це знову ж таки в разі позитивного
голосування в п’ятницю, це крайнє засідання. Ми на Донбасі дуже не
любимо слово останнє, ми

завжди використовуємо – крайнє. Це крайнє

засідання комітету, яке я вів у статусі, напевно, голови комітету. Я хотів би
всім подякувати і дійсно сказати, що випадковості не випадкові. Саме це
скликання дев’яте саме привело нас всіх саме в цей комітет. І повірте, я
кожного з вас ціную. Ми всі гарно працювали. Ми будемо робити це на
майбутнє, але, напевно, трошки в інших статусах. Але саме наш комітет
спочатку називався найбільш проблемним, а, напевно, що ми з вами
показали, що коли це стосується прав людей, то ми можемо прибирати будьякі політичні гасла, політичні амбіції. І ми можемо виходити з того, що треба
для людей, і, напевно, ми в цьому показували всім приклад. Так само ми
будемо показувати приклад далі.
Тому я кожному з вас дякую. Ми всі залишаємося прихильниками
захисту прав людини. Всі патріоти. Як би там не було, я зараз звертаюсь в
першу чергу до вас, ті, у яких були, напевно, інші позиції і, напевно, є інші
позиції, вже не приймають участь у нашому засіданні, принаймні сьогодні
точно не приймали. Тому разом до перемоги. Ми точно переможемо, точно
Україна вистоїть і точно ми повернемо наші окуповані території. Я би дуже
хотів, коли ми будемо 100 відсотків голосувати за нову назву нашого
комітету, я не знаю, коли це буде, але я щиро вірю в те, що тоді взагалі не
буде згадки про тимчасово окуповані території. І Донецька область, і
Луганська область, і Крим ми повернемо, і ворога переможемо. І тут якраз
працюють ті люди, які за це вболівають і дійсно боліють. Для нас всіх – це
наша особиста війна, це наша особиста боротьба, і ми все для цього робимо.
Дуже вам дякую. Мені було надзвичайно приємно разом з вами працювати.

Мені надзвичайно буде приємно разом з вами працювати в новому статусі
задля нових перемог. Дуже вам дякую.
ТКАЧЕНКО М.М. Дякуємо. Слава Україні!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям Слава!
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Дякую, Дмитро Валерійович, дякую колеги.
ГОЛО ІЗ ЗАЛУ. Спасибі всім.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. До побачення.
ЯКОВЛЄВА Н.І. До зустрічі.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Дякую. До нових зустрічей.

