
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації 

та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних 

меншин і міжнаціональних відносин 

15 березня 2023 року 

 

Веде засідання голова Комітету ЗАДОРОЖНИЙ А.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наразі у нас є кворум, присутні семеро людей. 

Засідання оголошую відкритим. 

Сьогодні планується розглянути два законопроекти, з опрацювання 

яких комітет визначено головним, та чотири проекти закону, які нам 

доручено опрацювати і подати висновки до головних комітетів.  

Чи є пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного? Якщо 

немає заперечень, ставлю на голосування затвердження порядку денного 

сьогоднішнього засідання. 

Хто – за? 

Задорожний – за. 

Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Руслан Олександрович Горбенко. За. Дякую. 

Козир Сергій В'ячеславович. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. 



 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Кузнєцов також – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Олексій – за. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Яковенко Євген Геннадійович. 

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Я голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

І пан Касай приєднався. 

 

КАСАЙ К.І. Добрий день, колеги. Я голосую – за. Але я в дорозі, 

можливо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, зрозуміло. 

 

КАСАЙ К.І. …зв'язок буде пропадати, я буду відключатися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре-добре, дякую. 



9 осіб – за. Рішення прийнято. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перший блок – 

законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним. Питання 

перше – проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо зареєстрованого місця проживання неповнолітніх осіб на період 

тимчасової окупації Російською Федерацією території України 

(реєстраційний номер 8092) (від 03 жовтня 2022 року), поданий Кабінетом 

Міністрів України, це друге читання.  

Шановні колеги, на пленарному засіданні Верховної Ради 24 лютого 

23-го року за наслідками розгляду в першому читанні даний законопроект 

був прийнятий за основу. Нашому комітету було доручено доопрацювати 

зазначений проект закону з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів 

права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 

України в другому читанні. 

У строки, передбачені статтею 116 Регламенту Верховної Ради 

України, до другого читання до комітету надійшло 64 поправки та пропозиції 

щодо даного законопроекту.  

Тарас Петрович, доброго дня. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Доброго дня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З поправками та пропозиціями, які надійшли в 

установлений Регламентом строк, ви мали змогу ознайомитися із надісланим 

вам проектом порівняльної таблиці, згідно з яким з усіх 64 поправок та 

пропозицій пропонується врахувати 45 поправок та пропозицій, а саме 

номери: 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 64. Врахувати частково чотири поправки та пропозиції, а саме номери: 

2, 3, 33, 61. Відхилити 15 поправок та пропозицій, а саме номери: 1, 4, 7, 9, 

10, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 60, 62, 63. 



Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що запропонований вам проект 

остаточної редакції враховує всі зауваження ГНЕУ, які були надані до 

першого читання. Більшість поправок та пропозицій народних депутатів 

якраз і стосувались виправлень та неточностей, про які зазначалось у 

висновку науково-експертного управління. Саме тому, як бачите, нами 

врахована переважна більшість поправок та пропозицій. Ми запрошували на 

наше засідання народних депутатів України ініціаторів поправок та 

пропозицій. Якщо хтось з народних депутатів ініціаторів поправок до нас 

приєднався і наполягає на окремому розгляді своїх поправок та пропозицій, 

прошу до слова. 

Колеги, з урахуванням зазначеного ставлю на голосування наступну 

пропозицію. Врахувати поправки та пропозиції, номери: 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 

16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64. Врахувати частково 

поправки та пропозиції номери: 2, 3, 33, 61. Відхилити поправи та пропозиції, 

номери: 1, 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 60, 62, 63.  

Хто – за? Задорожний – за.  

Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Касай Костянтин.  

 

КАСАЙ К.І. За, підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Сергій В'ячеславович Козир.  

 

КОЗИР С.В. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Кузнєцов Олексій.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Тарас Петрович Тарасенко. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович         . 

 

ЧИЙГОЗ А.З. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Яковенко Євген Геннадійович.       

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 осіб – за, рішення прийнято. 

Якщо відсутні зауваження до остаточної редакції законопроекту, 

викладеної у проекті порівняльної таблиці, а також до запропонованих у 



цьому проекті рішень щодо поправок та пропозицій, пропонує наступне 

рішення комітету. 

Перше: затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропоновану 

комітетом. Друге: рекомендувати Верховній Радій України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо зареєстрованого 

місця проживання неповнолітніх осіб на період тимчасової окупації 

Російською Федерацією території України (реєстраційний номер 8092) (від 

03.10.2022 року), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами 

розгляду прийняти в другому читанні та в цілому. 

Третє: під час розгляду на пленарному засідання Верховної Ради 

України доповідачем з цього питання визначити народного депутата України 

голову Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 

і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. 

Хто – за? 

Задорожний – за. 

Бойко Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Касай Костянтин Іванович   

 

КАСАЙ К.І. Підтримую, голосую – за. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Козир Сергій В'ячеславович. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

Кузнєцов О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Яковенко Євген Геннадійович. 

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

Ткаченко Максим Миколайович   

Яковлєва Неллі Іллівна. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

10 осіб – за. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання: проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення строку 

безперервного проживання на законних підставах на території України, 

необхідного для прийняття до громадянства України, для іноземців та осіб 

без громадянства, які здійснювали захист суверенітету та територіальної 

цілісності України (реєстраційний номер 8373) (від 20.01.2023 року), поданий 

народним депутатом України Гривком.  

Для представлення даного законопроекту ми запрошували на наше 

засідання народного депутата Гривка Сергія Дмитровича. Чи присутній 

Сергій Дмитрович? За відсутності автора, я коротко доповім про основні 

положення проекту закону.  

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про 

громадянство України" та "Про імміграцію". Зокрема пункт 3 частини другої 

статті 9 Закону України "Про громадянство України" доповнити новим 

абзацом, згідно з яким для іноземців та осіб без громадянства, які в 

установленому законодавством України порядку проходять військову службу 

за контрактом в Збройних Силах України, Державній спеціальній службі 

транспорту, Національній гвардії України, та в період дії воєнного стану 

здійснювали захист суверенітету та територіальної цілісності України 

шляхом виконання бойових завдань згідно бойових наказів (розпоряджень) 

протягом не менше ніж три місяці, строк безперервного проживання на 

законних підставах на території України має становити останні шість місяців 

на момент подання заяви про прийняття до громадянства України із дня 

набрання чинності контрактом про проходження військової служби у 

Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, 

Національній гвардії України. 



Також вносяться зміни до статей 4 та 9 Закону України "Про 

імміграцію" з метою доповнення кола осіб, які мають підстави для отримання 

дозволу на імміграцію такої категорії як особи, які прослужили в Збройних 

Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній 

гвардії України не менше 6 місяців та в період дії воєнного стану 

здійснювали захист суверенітету та територіальної цілісності України 

шляхом виконання бойових завдань згідно бойових наказів (розпоряджень) 

протягом не менше ніж три місяці. При цьому для підтвердження вказаного 

такі особи мають подати копії документів, які підтверджують виконання 

бойових завдань протягом відповідного строку.  

Станом на сьогодні маємо наступні висновки до даного законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює низку зауважень до законопроекту. Комітет з питань бюджету та 

Міністерство фінансів України зазначають, що законопроект не має впливу 

на показники бюджету. Державна міграційна служба України висловлює 

зауваження та пропозиції до законопроекту і зазначає, що законопроект 

потребує доопрацювання. 

В нас на засіданні присутня Науменко Наталія Миколаївна – Голова 

Державної міграційної служби України, тож прошу до слова. 

 

НАУМЕНКО Н.М. Доброго дня, шановні народні депутати. Дійсно 

даний законопроект опрацьовувався Державною міграційною службою 

України, за результатами опрацювання ми надавали вам свої зауваження та 

пропозиції до нього. З нашої точки зору зазначений законопроект не досягає 

мети, яку він перед собою ставить, механізму реалізації немає, і він не може 

бути застосований на практиці. Тому, з нашої точки зору, він потребує 

суттєвого доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



Колеги, хто бажає висловитися з приводу законопроекту? Якщо 

бажаючих більше немає, переходимо до прийняття рішення. 

Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що положення цього проекту 

закону потребують суттєвого доопрацювання, зокрема термінологія 

законопроекту. Із положень законопроекту незрозуміло, які повинні бути 

документи для підтвердження виконання бойових завдань, як можна 

перевірити їх легітимність, хто повинен видавати такі документи та хто 

визначатиме, що особа виконувала бойові завдання згідно бойових наказів 

протягом не менше трьох місяців, чи підпадатимуть під цю категорію особи, 

бойові завдання яких були, наприклад, усними тощо. Також наведені у 

пояснювальній записці до законопроекту підстави не є достатньо 

аргументованими для настільки суттєвого скорочення з трьох років до шести 

місяців строку безперервного проживання на території України для 

прийняття до громадянства України стосовно вищезазначених категорій осіб. 

Колеги, вважаю, що ми неповинні зменшувати цінність українського 

громадянства. Тому пропоную наступне рішення комітету. Рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо зменшення строку безперервного 

проживання на законних підставах на території України, необхідного для 

прийняття до громадянства України, для іноземців та осіб без громадянства, 

які здійснювали захист суверенітету та територіальної цілісності України 

(реєстраційний номер 8373) (від 20.01.2023 року), поданий народним 

депутатом України Гривком, включити до порядку денного дев'ятої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання та за наслідками розгляду в 

першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

Хто – за?  

Задорожний – за.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Анатолійович, дякую.  

Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Касай Костянтин Іванович. 

 

КАСАЙ К.І. Підтримую. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Козир Сергій В'ячеславович. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Яковенко Євген Геннадійович. 

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую дуже. 10 осіб – за. Рішення прийнято.  

Колеги, переходимо до наступного блоку питань. Законопроекти, з 

опрацювання яких комітет є головним.  

Третє питання. Проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо особливостей державної реєстрації актів 

цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованій Російською 

Федерацією території України та за межами України (реєстраційний номер  

9069) (від 28.02.2023 року), поданий Кабінетом Міністрів України. Головним 

комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної 

Ради України з питань правової політики. 

Для представлення даного законопроекту ми запрошували на наше 

засідання першого заступника Міністра юстиції Горовця Євгенія 

Миколайовича. Якщо він присутній, будь ласка, до слова.  

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Доброго дня. Дякую, колеги. 

Обговорюваний законопроект вирішує низку важливих питань, я би 

виділив чотири блоки і коротко про них. Перший, найважливіший – це 

створення дієвого реалістичного механізму реєстрації актів цивільного стану, 

які відбулися на тимчасово окупованій території на підставі документів, які 



видані окупаційною адміністрацією Російської Федерації. Законопроект 

базується на відомих "Намібійських винятках", ми виходимо з пріоритету 

прав людини. І у відповідній ситуації вважаємо, що держава має визнавати 

відповідні факти, які відбулися на території окупованій тимчасово державою-

агресором, незважаючи на те, що ці факти підтверджують документи, видані 

відповідною окупаційною адміністрацією. Це дозволятиме людям, які через 

відповідні обставини змушені були перебувати у відповідний час на цій 

території, не звертатися до суду і швидше вирішити відповідні проблеми.  

Друге питання – це те, що ми зрозуміли внаслідок відповідних подій 

після 22 лютого, це те, що в нас доволі архаїчне законодавство в частині 

реєстрації актів цивільного стану, які відбулися за кордоном. Зазвичай у нас 

таких актів цивільного стану, які реєструвалися закордонними 

дипломатичними установами, було порівняно небагато, кілька сотень. І 

відповідно, скажімо так, механізм працював і не викликав нарікань. В 

ситуації, коли мільйони громадян опинилися за кордоном, відповідно зріс 

попит, ми зрозуміли, що в нас є низка прогалин і ми їх усуваємо. Таким 

чином ми дозволяємо громадянам акти цивільного стану, щодо яких були 

зареєстровані уповноваженими органами іноземних держав, за їх бажанням 

зареєструвати в нашому Державному реєстрі актів цивільного стану і таким 

чином отримати можливість захистити свої права і інтереси через 

використання відповідних електронних сервісів нашої держави, зокрема 

портал "Дія" або мобільний додаток "Дія".  

Третій блок – це ми забезпечуємо знову ж таки закордонним 

дипломатичним установам повноцінний, скажімо так, комплекс функцій, 

який передбачає, що вони стають, скажімо так, повноцінним суб'єктом щодо 

державної реєстрації відповідних актів цивільного стану, зможуть отримати 

доступ до ДРАЦС, поновлювати і змінювати  відповідні актові записи, тому 

що наразі формально за законом актові записи, складені такими 

дипломатичними установами, передаються в паперовому вигляді на 



територію України і потім уже відділи ДРАЦС виконують фактично 

дублюючу функцію із внесення їх безпосередньо до реєстру. 

І нарешті четвертий блок – це те, що ми на законодавчому рівні 

закріплюємо екстериторіальність відповідних послуг у сфері ДРАЦС, тобто 

можна звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС і отримати будь-яку послугу 

в цій сфері в найближчому, в найзручнішому для заявника відділі. Власне, ми 

це зробили в умовах війни на підставі підзаконного акта, але важливо 

закріпити це на рівні закону.  

Дякую. У мене все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, перед обговоренням для висловлення своєї позиції по 

законопроекту хочу надати слово постійному представнику Президента 

України в Автономній Республіці Крим Тамілі Ташевій.  

Таміла Равілівна, прошу до слова.   

 

ТАШЕВА Т.Р. Доброго здоров'я, шановні колеги! Дуже дякую за 

запрошення. Насправді я би сказала, такий історичний момент обговорення 

такого законопроекту, тому що тривалий час експертне середовище і 

представники державних органів влади говорили про доцільність прийняття 

даного законодавства. Дійсно з цією темою ми працюємо достатньо давно, 

тому запровадження адміністративної процедури визначено в тому числі і у 

плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021– 

2023 роки. Є у плані заходів з реалізації державної стратегії щодо деокупації 

і реінтеграції тимчасово окупованої території. 

Законопроект розроблявся Мін'юстом, в першу чергу Міністерством з 

питань реінтеграції і представником Президента України в Автономній 

Республіки Крим в рамках, власне, роботи координаційного штабу за 

головуванням віцепрем'єрки пані Ірини Верещук. Власне, хочу зауважити, 

що і навести приклад, чому це дуже  важливо. 



У період з 2014 по 2022 рік документи про народження українського 

зразка мали тільки 8 відсотків від загальної кількості людей, які народилися 

на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь. Тобто це близько 17 тисяч осіб з 230 тисяч осіб. Тобто це 

непорівнянно. І для нас, звісно, що як для держави дуже важливо, щоб кожен 

наш новонароджений громадянин реєструвався згідно українського 

законодавства. Лише 2 відсотка смертей було зареєстровано за час 

тимчасової окупації Кримського півострова на території Криму.  

Зрозуміло, що деякий час і станом на зараз виносились судові рішення, 

але з нашого погляду, це достатньо серйозне навантаження було на судову 

систему. І в принципі, судді невластиві для них функції фактично 

виконували. Тому що як такого доказування народження особи не було під 

час судових засідань і судового розгляду. Але це впливало дуже сильно на 

навантаження суддів, яких у нас і так насправді не є так багато.  

Тому ми дійсно дуже просимо підтримати даний законопроект, 

поданий Міністерством юстиції, власне, Кабінету Міністрів України. І це 

дійсно дасть можливість нашим громадянам реєструвати факти народження і 

смерті, розірвання і укладання шлюбів на окупованих територіях. 

Щиро дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам дуже за позицію. 

Також ми запрошували заступника Міністра реінтеграції тимчасово 

окупованих територій – Бородая Олексія Миколайовича. Якщо він є, то 

прошу до слова.  

  

БОРОДАЙ О.М. Вітаю, шановні колеги. Підписуємося під кожним 

словом Мін'юсту і пані Таміли. Підтримуємо, просимо підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



Чи є серед народних депутатів України членів комітету ті, хто бажають 

висловитись по цьому законопроекту? Нема. 

Перед прийняттям рішення зазначу, що необхідність прийняття даного 

проекту закону обговорювалась протягом декількох років. Дійсно держава не 

може стояти осторонь та не звертати увагу на величезну кількість факторів, 

які фактично вже відбулися на тимчасово окупованій території. Так звані 

"Намібійські винятки" саме на це і спрямовані: вони надають можливість 

визнавати документи, видані на непідконтрольних територіях у тому 

випадку, якщо їхнє невизнання спричиняє серйозні порушення або 

обмеження основоположних прав людей, визнання документів про факти 

народження, смерті, укладання чи розірвання шлюбу, не порушувати норм 

міжнародного права. Тому дана законодавча ініціатива повинна бути 

підтримана. 

Вам усім була надіслана довідка, в якій зазначаються окремі 

зауваження до законопроекту. Якщо ніхто не заперечує, ми їх надішлемо до 

головного комітету для його роботи. В той же час враховуючи актуальність 

основних положень законопроекту, а також спрямованість його норм на 

спрощення для громадян процедур реєстрації актів цивільного стану, що 

відбулись на тимчасово окупованій території, ставлю на голосування  

наступну пропозицію. Звернутись до Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо особливостей державної реєстрації актів цивільного 

стану, що відбулися на тимчасово окупованій Російською Федерацією 

території України та за межами України (реєстраційний номер 9069) (від 

28.02.2023 року), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Хто – за?  

Задорожний – за. 

 



БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Касай Костянтин Іванович. 

Козир Сергій В'ячеславович.  

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Тарасенко Тарас Петрович.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.  

 

ТКАЧЕНКО М.М. Пане голово, вибачаюсь за запізнення. Я на місці. 

Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. 



 

ЧИЙГОЗ А.З. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковенко Євген Геннадійович. 

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тож 10 осіб – за. Рішення прийнято.  

Переходимо до наступного питання. Проект Закону України про 

внесення зміни до розділу ХІІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про виконавче провадження" (реєстраційний номер 9065) (від 

27.02.2023 року), поданий Кабінетом Міністрів України. Головним комітетом 

з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України 

з питань правової політики.  

Для представлення даного законопроекту ми запрошували на наше 

засідання  представника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. Прошу до слова. 

 

БОРОДАЙ О.М. Вітаю, шановний головуючий, шановні народні 

депутати. До вашої уваги проект Закону України про виконавче 

провадження. Проектом акта пропонується заборонити стягнення та 

накладення арешту на кошти боржника-фізичної особи, які знаходяться на 

окремому поточному рахунку із спеціальним режимом використання, 

відкритому для зарахування відповідних коштів, що надійшли від 

громадських, міжнародних, благодійних організацій та представництв 

міжнародних організацій в Україні, перелік яких затверджений центральним 



органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику з питань тимчасово окупованої території, як саме цільова грошова 

допомога та допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

Урядом 24 лютого проект акта підтримано. Просимо вас підтримати 

також та надіслати на розгляд депутатам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Станом на сьогодні по цьому законопроекту ми маємо висновок 

Міністерства фінансів України, в якому зазначається, що реалізація акта не 

потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.  

Чи є серед народних депутатів України членів комітету ті, хто бажають 

висловитись по цьому законопроекту? Дякую.  

Колеги, ініціатива дійсно важлива, оскільки мова іде про надання 

додаткового захисту внутрішньо переміщеним особам та іншим громадянам, 

які постраждали внаслідок збройної агресії і знаходяться у вкрай важкому  

становищі. І з огляду на предмети відання нашого комітету ми просто не 

можемо допустити, щоб у таких осіб відбирали останні кошти, за які вони 

фактично існують. Тому дану законодавчу ініціативу, безумовно, необхідно 

підтримати. 

У своєму висновку ми лише зазначаємо на необхідності коректнішого 

викладання норми закону, оскільки конструкція, запропонована в проекті 

закону, дещо відрізняється від конструкції, наведеній у порівняльній таблиці 

до законопроекту. Враховуючи зазначене, не зрозуміло, чи  заборона 

звернення стягнення та арешту решту коштів поширюється на допомогу 

ВПО, що знаходяться вище на окремому поточному рахунку із спеціальним 

режимом використання, чи на будь-якому іншому поточному рахунку, на 

який особа отримує грошову допомогу. 

Також редакція абзацу першого пункту 10.3 "Прикінцевих та 

перехідних положень" Закону України "Про виконавче провадження", яка 

викладена у порівняльній таблиці та пояснювальній записці, не відповідає 



змісту чинної редакції вказаної норми, а саме у чинній редакції відсутнє 

формулювання: і 30 календарних днів після його завершення в Україні.  

Отже, ставлю на голосування наступну пропозицію: звернутися до 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

зміни до розділу ХІІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 

"Про виконавче провадження" (реєстраційний номер 9065) (від 27.02.2023), 

поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

Хто – за? Задорожний – за.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Анатолійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Касай Костянтин Іванович.   

 

КАСАЙ К.І. Підтримую. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.  

Козир Серій В'ячеславович.  

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович. 



 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тарасенко Тарас Петрович.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Ткаченко Максим Миколайович. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Яковенко Євген Геннадійович.  

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Яковлєва Неллі Іллівна.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже.   

Тож 11 осіб – за. Рішення прийнято.  



Переходимо до наступного питання. Проект Закону України про 

внесення змін до розділу ІV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про споживче кредитування" щодо особливостей нарахування 

процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану (реєстраційний 

номер 9051) (від 22.02.2023), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет 

Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. 

По цьому законопроекту для його представлення ми також 

запрошували представника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. Прошу до слова.  

 

БОРОДАЙ О.М. Дякую, пане головуючий. За результатами 

опрацювання звернень громадян, а також звернень народних депутатів 

обласних та територіальних рад було виявлено проблематику нарахування 

надмірних та непропорційно великих процентів в договорах про споживчий 

кредит. Тож саме у споживачів місцем постійно проживання або покинутим 

місцем постійного проживання споживача, зокрема якщо споживач є особою, 

що перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа в поряду, 

встановленому Законом України "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб". І є територія, на якій ведуться або велися 

бойові дії, або тимчасово окупована Російською Федерацією. Зазвичай сплата 

цих процентів особами, що проживають або покинули особливо уражені 

війною території, є надмірною або неможливою для споживачів, що 

опинилися в тяжких обставинах. І цим проектом акта пропонується 

запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань за такими договорами 

у період дії в Україні воєнного стану та у 30-денний строк після його 

припинення або скасування. 

Механізмом реструктуризації можуть скористатися особи у випадку, 

якщо державна і соціальна матеріальна допомога та пенсійне забезпечення, 

благодійна допомога чи благодійна допомога є єдиним джерелом доходу 



споживача або членів його сім'ї, а також споживач або член його сім'ї є 

особою з інвалідністю внаслідок війни, і сукупний розмір доходу споживача 

та членів сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.  

Проект акта підтримано Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини, враховано зауваження, які були надані Мінфіном, Мінцифри, 

Мінсоцполітики, Національним банком України і Мін'юстом, і зауваження 

Мінекономіки ми зняли на засіданні урядового комітету 17-го лютого. 

Проект акта опрацьовано з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, 

податкової та митної політики та вчора було підтримано на урядовому 

засіданні. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Станом на сьогодні маємо такі висновки до даного проекту закону. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює деякі зауваження до законопроекту, однак узагальнюючого 

висновку не дає. Міністерство фінансів України підтримує законопроект та 

зазначає, що проект закону узгоджується із законами, що регулюють 

бюджетні відносини, а реалізація його положень не потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету. 

Шановні колеги, законодавча ініціатива дійсно актуальна, стосується 

виключно вразливих категорій громадян, які потребують допомоги від 

держави.  

Чи є серед народних депутатів України членів комітету ті, хто бажають 

висловитися по цьому законопроекту? Дякую.  

Ми розглядаємо законопроект в межах предмету відання нашого 

комітету. Тому не дивлячись на підтримку основної  ідеї, в своєму висновку 

ми повинні вказати на неточності, які містяться у законопроекті. Головний 

комітет доопрацює їх при підготовці проекту закону до другого читання. 



В надісланій вам інформаційній довідці ці зауваження виписані. Я 

лише зазначу, що в законопроекті є неузгодженості у формулюванні, яке 

стосується територій на яких ведуться/велись бойові дії. Також не зовсім 

вдало виписана норма щодо осіб, на яких поширюється дія закону. Зокрема із 

запропонованої редакції незрозуміло, чи обов'язково особа повинна 

перебувати на обліку як внутрішньо переміщена. В той же час з урахуванням 

важливості даної законодавчої ініціативи для громадян ставлю на 

голосування наступну пропозицію. 

Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до розділу ІV "Прикінцеві 

та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо 

особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час 

воєнного стану (реєстраційний номер 9051) (від 22.02.2023 року), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

Хто – за?  

Задорожний – за.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Анатолійович. 

Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Касай Костянтин Іванович. 

 

КАСАЙ К.І. За. Підтримую. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Козир Сергій В'ячеславович.   

  

КОЗИР С.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ткаченко Максим Миколайович. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Чийгоз. 

 

ЧИЙГОЗ А.З.  Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Яковенко Євген Геннадійович. 

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Тож 11 осіб – за.  Рішення прийнято.  

Переходимо до наступного питання. Питання шосте – проект Закону 

України про внесення зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу 

України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими 

кредитами під час воєнного стану (реєстраційний номер 9052) (від 

22.02.2023), поданий Кабінетом Міністрів України. Головним комітетом з 

розгляду даного законопроекту визначено знову ж таки Комітет Верховної 

Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Колеги, цей законопроект є похідний від законопроекту, який ми 

щойно розглянули. Враховуючи, що відповідно до законопроекту, 

реєстраційний номер 9051, для деяких категорій осіб передбачається 

зменшення або прощення певної частини боргу за споживчим кредитом. Цим 

проектом закону встановлюється, що сума, на яку було зменшено чи 

прощено борг, не підлягає оподаткуванню.  

Шановні народні депутати, якщо у когось є запитання до представників 

Мінреінтеграції, прошу їх задавати. Дякую. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України висловлює деякі зауваження до законопроекту та вказує, що рішення 

щодо цього проекту має прийматись за результатами розгляду проекту 

(реєстраційний номер 9051).  

Міністерство фінансів України підтримує законопроект та зазначає, що 

реалізація положень акта не матиме впливу на додаткову видаткову частину 

Державного бюджету України. 



Колеги, з урахуванням актуальності даної законодавчої ініціативи, 

враховуючи щойно прийняте рішення щодо проекту Закону (реєстраційний 

номер 9051) ставлю на голосування наступну пропозицію. Звернутись до 

Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект  

Закону України про внесення зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового 

кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими 

кредитами під час воєнного стану (реєстраційний номер 9052) (від 

22.02.2023), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

Хто – за? 

Задорожний – за. 

Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Касай.  

 

КАСАЙ К.І. За. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Козир Сергій В'ячеславович. 

 

КОЗИР С.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ткаченко Максим Миколайович. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. Чийгоз Ахтем! 

Яковенко Євген Геннадійович.  

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Яковлєва Неллі Іллівна. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тож 10 осіб – за. Рішення прийнято. 



Переходимо до розділу "Різне". Шановні народні депутати, чи є в 

когось інформація, якою би ви хотіли поділитися з народними депутатами 

членами комітету?  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Так, у мене є. Коротко. 

Колеги, сьогодні і вчора відбувалась конференція у Варшаві з приводу 

захисту персональних даних. В ній приймав участь і я онлайн, також міністр 

цифрової трансформації Федоров, наш колега пан Лубінець. І про що я 

почув: що однозначно європейські наші партнери чекають, щоб ми прийняли 

законопроекти про захист персональних даних і про Національну комісію по 

захисту персональних даних і доступу до публічної інформації. Наразі ця 

позиція підтримується і міністром цифрової трансформації. Він зазначив про 

те, що в цьому році будуть дані законопроекти прийняті Верховною Радою 

України. 

Тому я прошу нас всіх об'єднатись і щоб на наступне засідання 

комітету ми вже винесли законопроект про захист персональних даних, тому 

що ми є головним комітетом по даному законопроекту. І звичайно, очікуємо 

висновку Ради Європи, який вже готовий, але чекає свого перекладу. Тому 

маю надію, що на наступне засідання ми вже приймемо рішення хоча б по 

одному законопроекту.  

Дякую.      

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам за інформацію. 

Пан Максим Ткаченко, ви теж піднімали руку.  

 

ТКАЧЕНКО М.М. Да, пане голово, дякую. Я хотів запитати, трішки 

запізнився, може, ви проговорювали. На чому ми в итоге зупинилися по 

комітетських слуханнях ось по тематиці ВПО, що ми проговорювали? 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. У нас була зустріч вчора із Сергієм 

В'ячеславовичем, ми на цій зустрічі з ним обговорили все і створили певний 

план дій, котрий реалізуємо найближчим часом. Орієнтовно 3-4 квітня. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. Тобто комітетським слуханням – бути? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не комітетським слуханням. В межах контролю 

парламентського ми це будемо робити. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. А, від комітету, він нас як від комітету, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. Супер, супер. Так а що це буде тоді 4-го, що це буде: 

круглий стіл чи що? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Засідання комітету. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. Засідання комітету по цій тематиці, так? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. Да. Онлайн чи офлайн? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте будемо онлайн, ми подивимося, якщо ми 

зможемо зібратися. Давайте онлайн, бо на сьогоднішній день я не можу 

прогнозувати. 

 

ТКАЧЕНКО М.М.  О'кей, все. Дякую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Дякую, колеги, за участь. Оголошую засідання закритим. Усім дякую. 


