
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 липня 2022 року 

Веде засідання Перший заступник Голови Комітету ТКАЧЕНКО М.М.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! 16:15, будемо починати. 

Доброго дня, шановні колеги, запрошені! На засіданні присутні поки що, я 

сподіваюсь, 7 з 12 членів комітету. Отже, в нас є кворум, засідання оголошую 

відкритим.  

Колеги, вам було заздалегідь надіслано проект порядку денного. Сьогодні 

планується розглянути лише один законопроект, з опрацювання якого наш 

комітет визначено головним. Це проект Закону України про встановлення 

правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які 

перебувають на території України (реєстраційний номер 7550) (від 11.07.2022 

року), поданий Президентом України (це друге читання).   

Чи є пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного? 

Горбенко Руслан Олександрович, вітаємо вас.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. Да, вітаю, шановний пан головуючий, шановні колеги!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякуємо, що приєдналися. 8 з 12 членів комітету 

поки що.  

Якщо немає заперечень, ставлю на голосування затвердження порядку 

денного сьогоднішнього засідання. Хто – за?  



Бойко Юрій Анатолійович.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Горбенко Руслан Олександрович.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Мустафа Джемілєв, якщо приєднався. Поки що 

немає, чекаємо.  

Костянтин Іванович Касай. Мікрофон, Костянтин Іванович.  

 

КАСАЙ К.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую. 

Копиленко Олександр Любимович.  

 

КОПИЛЕНКО О.Л. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  

Олексій Олександрович Кузнєцов.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Зіновійович Рабінович, якщо є. Немає.  

Тарасенко Тарас Петрович.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я голосую – за, Ткаченко Максим Миколайович. 

Рустем Енверович Умєров. Поки що немає. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. Поки що немає.  

Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Неллі Іллівна.  

У нас 8 з 8 членів нашого комітету присутніх. Рішення прийнято 

одноголосно.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Проект Закону України 

про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки 

Польща, які перебувають на території України (реєстраційний номер 7550) (від 

11.07.2022 року), поданий Президентом України (друге читання).  

Шановні колеги, на пленарному засіданні Верховної Ради України 19 

липня 22-го року за наслідками розгляду в першому читанні даний 

законопроект був прийнятий за основу. Нашому комітету було доручено 

доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій 

суб'єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких 



поправок і пропозицій наполовину з урахуванням пропозицій, висловлених у 

висновку комітету від 19 липня 22-го року, відповідно до частини першої статті 

116 Регламенту Верховної Ради України та внести його на розгляд Верховної 

Ради України у другому читанні. У строки, передбачені статтею 116 Регламенту 

Верховної Ради України, до другого читання до комітету надійшло 66 поправок 

та пропозицій щодо даного законопроекту.  

Окремо звертаю вашу увагу, це дуже важливо, що лист з двома 

поправками народного депутата Бакунця на офіційну адресу комітету не 

заходив, у зв'язку з чим ми не можемо, на жаль, розглядати цей лист як належно 

подану поправку відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 

З поправками та пропозиціями, які надійшли у встановлений Регламентом  

строк, ви мали  змогу ознайомитись із надісланою вам порівняльною таблицею. 

У вас, у кожного члена комітету, вона є. З усіх 66 поправок та пропозицій 

пропонується 17 – врахувати, 2 – врахувати редакційно, 6 – врахувати  

частково, 41 – відхилити.  

Хочу звернути вашу увагу на той факт, що переважна більшість поправок 

та пропозицій була спрямована на розширення можливого терміну перебування 

громадян Республіки Польща на території України. У зв'язку із зазначеним 

звертаю вашу увагу, що ми врахували одну з поправок, а саме правка номер 20, 

подана Стефанчуком Русланом Олексійовичем, в якій зазначено, що громадяни 

Республіки Польща мають право продовжити термін свого законного 

перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих 

документів: вступ до вищого навчального закладу, переведення на наступний 

навчальний рік, укладання трудового договору, контракту тощо.    

Щодо інших поправок. В цій частині ми виходили із закладеного в основі 

даного законопроекту принципу взаємності, який означає надання іноземним 

громадянам певних прав і пільг за умови, що громадяни цієї держави, які 

перебувають у відповідних державах, користуються аналогічними правами і 

пільгами. Відповідно до закону, який був прийнятий у Республіки Польща для 

українців, перебування громадян України на території Республіки Польща 



вважатиметься легальним впродовж 18 місяців, починаючи від 24 лютого 22-го 

року.  

Саме тому більшість поправок, які стосувалися збільшення 18-місячного 

терміну, в тексті законопроекту пропонується відхилити. Загалом порівняльна 

таблиця містить 41 поправку та пропозицію, які пропонується відхилити. Це 

поправки та пропозиції номер 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 30, 31, 

33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 

65 та 66 поправка або пропозиція.  

Хочу звернути увагу, що ми запрошували на наше засідання ініціаторів 

поправок та пропозицій, які комітетом пропонується відхилити. Чи є серед 

народних депутатів ініціаторів поправок, які пропонується відхилити, ті, хто 

наполягає на їх розгляді, шановні колеги, запрошені депутати?  

 

КЛИМЕНКО Ю.Л. Є.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Хто в нас є сьогодні?  

 

КЛИМЕНКО Ю.Л. Клименко.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Клименко Юлія. Да, доброго дня! Дякуємо, що 

приєдналися...  

 

КЛИМЕНКО Ю.Л. Добрий день! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... Юлія Леонідівна. 

 



КЛИМЕНКО Ю.Л. Можна просто Юлія. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна просто Юлія.  

 

 КЛИМЕНКО Ю.Л. Ви, коли дасте мені слово, я тоді, може, представлю 

свою позицію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) надавати відразу слово, в нас дуже все 

швидко. Да, яка поправка?  

 

КЛИМЕНКО Ю.Л. Дивіться, колеги, я подавала два блоки поправок. 

Перший, що стосується терміну перебування поляків на території України. Ви 

правильно говорите про взаємність, це так повинно бути. Але є проблема з тим, 

що взаємність 18 місяців у воюючій країні і 18 місяців у мирній країні – це 

різний термін. Тому я виходила з строків, які говорять про те, що строк починає 

обліковуватися після закінчення воєнного стану, тому що ми розуміємо, що 

поляки навряд чи поїдуть в країну, яка знаходиться у воєнному стані.  

Тому просто це несправедливо і воно трохи виглядає непартнерські, коли 

ми їм пропонуємо 18 місяців, заїхати протягом 18 місяців воєнного стану. Мені 

здається, це може виглядати для них навіть образливо. Тому давайте подумаємо 

все-таки і, можливо, 18 місяців зробимо з моменту закінчення воєнного стану. 

Воєнний стан може закінчитись завтра, а може закінчитись через два роки. 

Тому розгляньте, будь ласка, такі пропозиції. Насправді я пропонувала все-таки 

для поляків зробити довший термін, але якщо ви вважаєте, що 18 місяців як 

взаємний це логічно, але не з сьогоднішнього моменту чи з моменту підписання 

закону, а з моменту закінчення воєнного стану. Це така моя пропозиція до 

комітету.  



І другий блок пропозицій. Я подавала правки в профільні, тобто 

дзеркальні правки з закону, який був представлений до першого читання, 

подавала в профільні закони. Я вам поясню чому. Тому що, наприклад, якщо в 

Законі "Про освіту" не буде сказано про... не будуть ці норми про можливість 

поляків вчитися, наприклад, в системах освітніх українських, то ви повинні 

розуміти, що більшість людей, більшість, скажемо так, освітян не приймуть 

поляка в школу, тому що вони діють на основі профільних законів, а не на 

основі закону.  

Тобто ці два закони, той, що ми з вами зараз оглядаємо, і, наприклад, 

освітній закон буде входити між собою в конфлікт. І коли він входить в 

конфлікт, і доходить до державних коштів, то зазвичай приймають рішення не... 

будуть діяти, ну, взагалі не приймати будь-які дії. Наприклад, не приймати 

польських дітей в школу, не надавати жінкам і дітям польським медичну 

допомогу і так далі, тому що це витрачання бюджетних коштів, які 

непередбачені секторальними законами.   

Тому подумайте. І, можливо, має сенс все-таки внести відповідні 

дзеркальні норми в профільні закони освіти, соціального забезпечення, а також 

інші права, які ми надаємо полякам в нашій країні. Оце два таких 

концептуальних зауваження, які були викладені в моїх там 20 правках.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлія, дякуємо за вашу законотворчу роботу, за 

поправки. Але по першому блоку поправок я вже казав, ви, я так розумію, з 

початку нашого засідання, що ми учли поправку, яка враховує ці ваші 

пропозиції. Це поправка нашого колеги Стефанчука Руслана Олексійовича, 

вона врахована. Те, що касается ваших поправок, от я зараз дивлюсь, 60, 62 та 

64-а, то вони частково враховані.  

Тому я думаю, що, вважаю, що можемо продовжувати. І, шановні колеги, 

ще раз хочу зауважити, що вам було надіслано юридичне обґрунтування 

рішення по кожній поправці, в тому числі і по тим поправкам, про які каже 

зараз наша колега. Тому вважаю логічним дане обґрунтування, яке було вам 



надіслано, тому пропоную ті поправки, які ми запропонували відхилити, ми їх 

відхиляємо.  

Да, давайте голосувати. З урахуванням вашого голосування і буде 

остаточне рішення. Тому давайте голосувати. Якщо більше немає ініціаторів 

поправок сьогодні у нас на засіданні, то пропоную голосувати і приймати 

рішення. Хто – за?  

Юрій Анатолійович Бойко.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Горбенко Руслан Олександрович.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Пан Мустафа Джемілєв, якщо приєднався до нас. Немає поки що.  

Костянтин Іванович Касай.  

 

КАСАЙ К.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Олександр Любимович Копиленко.  

 

УМЄРОВ Р.Е. Пан Максим, я вже тут, я – за.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович, зараз дійдемо. Да, дякую. Дякую. 

Дякую вам.  

Копиленко Олександр Любимович. За. Да, бачу руку. Да. 

Кузнєцов Олексій Олександрович.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Вадим Зіновійович Рабінович. Відсутній.  

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П.  Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарас Петрович.  

Я голосую – за.  

Рустем Енверович Умєров.  

 

УМЄРОВ Р.Е. За. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. Поки що немає.  

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 



ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосує – за.  

Так, в нас тепер Рустем Енверович приєднався, 9, 9 з 12 членів нашого 

комітету. Рішення прийнято одноголосно. 

Якщо відсутні зауваження до остаточної редакції законопроекту, 

викладені у порівняльній таблиці, а також до запропонованих у ній рішень, 

пропоную затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропоновану 

комітетом, та рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки 

Польща, які перебувають на території України (реєстраційний номер 7550) (від 

11.07.2022 року), поданий Президентом України, за результатами розгляду 

прийняти в другому читанні та в цілому.  

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 

доповідачем з цього питання визначити народного депутата України – Першого 

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 Ткаченка Максима 

Миколайовича.  

Хто – за, прошу голосувати.  

Бойко Юрій Анатолійович.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Горбенко Руслан Олександрович.  



 

 ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Пан Мустафа Джемілєв. Немає.  

Костянтин Іванович Касай.  

 

КАСАЙ К.І.  Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Копиленко Олександр Любимович. Руку хоча б, да. Звуку немає. Да, 

дякую. Дякую. За.  

Олексій Олександрович  Кузнєцов.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О.  Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Вадим Зіновійович  Рабінович. Немає.  

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую, Тарас Петрович.  

Я голосую – за, Ткаченко Максим Миколайович.  



Рустем Енверович Умєров. Рустем Умєров! Мабуть, доєднається.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. Поки що немає.  

Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую, Неллі Іллівна.  

8 голосів. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 

Переходимо до питання "Різне". Чи є в когось інформація, якою б хотіли 

поділитися з нашими колегами з народними депутатами членами комітету 

нашого? Якщо є, підніміть руку, дамо слово. Немає.  

Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую. 

Засідання оголошую закритим. Всім гарного дня, до зустрічі. Дякую. Всім до 

зустрічі. До побачення.   


