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ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброї ночі. Так, я дякую всім, хто знайшов 

можливість в  такому авральному режимі приєднатися, я поки бачу тільки 

Олексія, Бориса, бачу Ганну. Давайте всіх дочекаємося,  нам потрібно дев'ять 

людей. 

 

СКОРИК М.Л. Добрий вечір. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Микола Леонідович, дорий вечір, дякую дуже. 

Так, є Ярослав Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. Вітаю. Колискову заспівати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та ще рано, давайте ж роботу зробимо, а потім вже 

будемо колискову.  

 

МОВЧАН О.В.  Давайте проголосуємо, а потім, ви співайте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, значить давайте так, раз, два, три, 

чотири, п'ять, шість. Значить, друзі, давайте дуже коротко проведемо 

перекличку, нам потрібно дев'ять членів комітету. 

Отже, Людмила Анатоліївна? Немає. 

Кисилевський сказав, що не зможе. 

Кицак.  

Колтуновича немає. 



Кубів з нами? 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Я є, включився, на хвилинку, якщо для кворуму. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам дякую. Дуже дякую, Олександр 

Сергійович. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. (Не чути)…, колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Людмила Анатоліївна, супер, взагалі чудово. 

Колеги,  у нас є кворум – це фантастика. 

Значить, тоді знову:  

Буймістер є. 

Кисилевського немає. 

Кицак. 

Колтунович є. 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Є, пане голово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кубів. Поки немає. 

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов є? 

Марчук. Немає, сказав не буде його.  

Мовчан, бачив. 

 

МОВЧАН О.В. Є. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є, дякую, Олексій Васильович. 

Так, Наталуха є. 

Підласа підключилась? 

 

ПІДЛАСА  Р.А. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є, дякую. 

Приходько, бачу, є. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рущишин теж є. 

 

РУЩИШИН Я.І. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скорик теж є. 

І Тарута  є.  

Значить у нас  виходить десять присутніх і ще мав приєднатися Степан 

Іванович, казав мені, що буде. Але я думаю, що ми можемо розпочати, дякую 

ще раз всім, хто знайшов можливість приєднатися. Давайте зробимо це 

швидко. 

Я ще раз хочу підкреслити,  колеги, що  те, що ми будемо голосувати -

це консенсусний узгоджений варіант між всіма фракціями і депутатськими 

групами, в результаті, точніше, Погоджувальної ради. Значить у нас 

відповідно п'ять позицій в порядку денному, якщо  не буде по ним зауважень 

та заперечень, я тоді пропоную затвердити порядок денний. Колеги, ми  

можемо переходити до голосування? 

Ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний у 

запропонованій редакції  (Не чути)… 7198, 7228, 7221, 7191, 7192. Прошу 

голосувати.  



Хто - за?  

Буймістер. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кисилевський. Немає. 

Кицак є?  

Колтунович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів з'явився?  

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. Немає.  

Марчук. Немає. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА  Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За, дякую. 

У нас 10 – за, значить рухаємося далі. 

Колеги, по 7198,  те, що ми сьогодні розглядали, Шуляк доповідала, 

все-таки узгодили між фракціями, що скорочуємо строки до 7 днів. Тому я 

тут буду голосувати, точніше пропонувати поставити на голосування 

пропозицію скоротити строки. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. І тоді ми (Не чути)… статтю… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, лишається вона, ми як би…  Руслан Олексійович 

сказав, що він порадився з Апаратом, і вони вважають, що так можна 

трактувати.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Лишається, то можна доопрацювати по… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  116 лишаємо і скорочуємо строки.  



Тому, колеги, нам потрібно спочатку переглянути рішення, а потім вже 

повернутися до голосування безпосередньо.  

Значить перше: відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України 

"Про комітети Верховної Ради України" пропоную переглянути рішення 

комітету щодо проекту Закону про компенсацію за пошкодження та 

знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових 

дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

Російської Федерації (№7198). Прошу голосувати. 

Хто – за, колеги?  

Вікторія Павлівна, а можемо ми просто фіксувати, що у нас немає от 

тих, хто утримався або проти і рухатись далі? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Краще голосувати як зазвичай, кожен повинен 

сказати, як він голосує. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Буймістер. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Я вже сьогодні висловлювалася, я – утримуюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. 

Кисилевського немає. 

Кицак. Немає. 

Колтунович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кубів є?  

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Магомедов є?  

Марчука немає. 

Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталуха – за. 

Підласа. Підласа? Підласу не чути. У вас мікрофон, Роксолано 

Андріївно, виключений. 

Приходько. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Так, у мене, вибачте, відвалюється інтернет постійно, 

але я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тарута. 

 



ТАРУТА С.О. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас  десять мінус три, сім – за, три – утримались.   

Дякую, колеги. Рішення прийнято.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Не прийнято рішення. Вибачте, будь ласка, 

потрібно дев'ять людей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так дев'ять – це ж від загальної кількості, а у нас 

кворум. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Ні, там є така норма, 44 стаття Закону про 

комітети і там написано, що повинні перегляд рішення проголосувати 

більшість від складу комітету, який затверджений Верховною Радою 

України. Тому ми не… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, добре, дивіться, це ж  таке питання, окей. Це 

просто, я ще раз хочу повторити, це узгоджена була позиція на 

Погоджувальній всіма фракціями і депутатськими групами, але окей, тоді 

рухаємося далі. 

Отже, у нас наступний проект закону, в порівнянні, по порядку 

денному – це 7228. Це про інтелектуальну власність, там "ЄС" попросили 

додати  певні уточнення від Княжицького і начебто в принципі теж ніхто не 

заперечував із фракції і  груп, теж його потрібно спочатку переглянути. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. А можна детальніше про уточнення? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, значить детальніше. Вони пропонують змінити 

назву та  перше речення абзацу першого пункту першого розділу І, після слів 

"воєнного стану" доповнити словами "введеного у зв'язку із збройною 



агресією Російської Федерації проти України", тобто нічого критичного. В 

преамбулі законопроекту слово "військової" замінити словом "збройної", 

мається  на увазі агресія, теж, в принципі, нічого критичного.  

Далі. Перше речення абзацу про…, після слів "зупиняється перебіг 

строків" доповнити словами "для вчинення дій".  

І далі те, що таке більш змістовне, Людмило Анатоліївно. Це абзац 

другий викласти в такій редакції: "У разі, якщо початок перебігу строку  

продовження дії свідоцтва  на торгівельну марку, строку продовження щодо 

(Не чути)… чинності майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти 

інтелектуальної власності попадає на день введення в Україні воєнного 

стану, чи на іншу дату під час дії воєнного стану, відповідна дія щодо 

продовження строку дії свідоцтва на приєднання (Не чути)…, продовження 

чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти 

інтелектуальної власності вважається вчиненою особою вчасно, якщо вона 

вчинена не пізніше 90 днів з дня наступного за днем припинення чи 

скасування воєнного стану". Тобто фактично додається ще додаткових 90  

днів на вчинення всіх цих дій.  

І так само передостаннє – це "передбачене цим законом право на 

зупинення перебігу строків не тягне за собою зупинення дії свідоцтв, 

патентів…" і так далі, і тому подібне. І "під час дії воєнного стану  

встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують 

діяти і реалізуються в повному обсязі". Ну, тобто ще раз  перестраховуємося 

в тому, що цей законопроект не зупиняє дію прав інтелектуальної власності і 

гарантуємо їх дію.   

І останнє, "скасування воєнного стану" замінити словами "припинення 

чи скасування воєнного стану", мова  йде про… 

Можемо… 

 

ТАРУТА С.О.  "ЄС " – це фракція, чи  Європейський Союз? 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, це фракція, це Княжицький.  

 

ТАРУТА С.О. Зрозумів, тоді нема заперечень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Значить тоді, колеги, так само, у нас перше 

голосування  по перегляду рішення має бути.  

Відповідно до частини  п'ятої статті 44 Закону України "Про комітети 

Верховної Ради  України" пропоную переглянути рішення комітету щодо 

проекту Закону про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у 

період дії воєнного стану (реєстраційний номер 7228). Прошу голосувати.  

Буймістер.    

 

БУЙМІСТЕР Л.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кисилевський. Немає. 

Кицак. Немає. 

Колтунович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А Кубів з'явився?  

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Магомедов.  

Марчук. 

Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. Приходько! 

Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дев'ять – за. Не голосував Приходько. Це щодо 

перегляду рішення. 

Тепер, колеги, за результатами обговорення, пропоную ухвалити   

рішення внести проект Закону про захист інтересів осіб у сфері 

інтелектуальної власності у період дії воєнного стану (реєстровий номер 

7228) від 30.03.2022 року на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати, за результатами розгляду в першому читанні, прийняти 

зазначений законопроект за основу та в цілому, з техніко-юридичними 

правками і з врахуванням таких пропозицій комітету.  



Перше. Назву та перше речення абзацу першого пункту розділу І 

законопроекту після слів "воєнного стану" доповнити словами "введеного у 

зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України".  

Друге. У преамбулі законопроекту слово "військовим" замінити словом 

"збройним".    

Третє. Перше речення абзацу першого пункту першого розділу І 

законопроекту  після слів "зупиняється перебіг строків" доповнити словами 

"для вчинення дій". 

Четверте. В абзаці першому  пункті першому розділу І законопроекту 

слова "та іншими нормативними актами центрального органу виконавчої 

влади щодо предметів формування  (Не чути)… інтелектуальної власності" 

(Не чути) … 

П'яте. Абзац другий пункту першого розділу І викласти в такій 

редакції: "У разі, якщо початок перебігу строку продовження дії свідоцтва  на 

торгівельну марку, строку продовження щодо підтримання чинності 

майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної 

власності (Не чути)… введення в Україні воєнного стану чи на іншу дату під 

час дії воєнно стану, відповідна дія щодо продовження строку дії  свідоцтва  

на торгівельну марку, продовження чи підтримання  чинності майнових прав 

інтелектуальної власності чи на об'єкти інтелектуальної власності вважається 

вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не пізніше  90 днів з дня  

наступного після запровадження воєнного стану.  

Шосте. Абзац четвертий пункту першого розділу І викласти в такій 

редакції: "Передбачені цим законом правила зупинення (Не чути)… 

перегляду строків (Не чути) прав інтелектуальної (Не чути)…,  а  також  

відповідних прав інтелектуальної власності. Під час дії воєнного стану  

встановлені законодавством права інтелектуальної  власності продовжують 

діяти  і реалізовуються з суб'єктами інтелектуальної власності у повному 

обсязі".  



І сьоме. У тексті законопроекту слова "скасування воєнного стану" 

замінити словами "припинення чи скасування воєнного стану".  

Прошу голосувати, колеги, хто за запропоноване  рішення? 

Буймістер.    

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. І включити до порядку денного. Вибачте, будь 

ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, і включити до порядку денного, безумовно.  

Буймістер. 

   

БУЙМІСТЕР Л.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кубів.  

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Магомедов.  

Марчук. 

Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталуха – за. 

Підласа. Підласа!  



Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рущишин.  Рущишин? Я не почув. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, рішення прийнято. 

Йдемо далі, у нас наступне – це проект Закону 7221. Це те,  що там 

автори зняли, нарешті  розібралися і можемо в принципі голосувати його за 

основу  та в цілому, там немає заперечень у фракцій та груп. Якщо немає 

необхідності  обговорювати, я тоді виношу на голосування законопроект. 

Значить за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення 

внести проект Закону про внесення змін до пункту 5-2 розділу IX 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну 

допомогу суб'єктам господарювання" (щодо застосування його положень в 

період дії правового режиму воєнного стану) (реєстровий номер 7221) на 

розгляд Верховної Ради Верховної України. І рекомендувати включити його 

до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами 



розгляду  в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу та 

в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. 

Прошу голосувати.  

Буймістер. 

   

БУЙМІСТЕР Л.А. Утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кубів є?  

Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталуха – за. 

Підласа є?   

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рущишин.   

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить у нас  8 – за, одна не голосувала, одна 

утрималась. Правильно? 

 

ПІДЛАСА  Р.А. І Підласа – за.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А, Підласа – за. 

Тоді 9 – за і одна утрималась.  Дякую. 

Тоді йдемо далі, це у нас тепер 7191. Це був найбільш дискусійний 

законопроект, але нарешті  знайшли спільну мову, тут, мова йде, ще раз, про 

перше читання – це компроміс на який вийшли фракції і групи. Ну і 7191 

пропонується прийняти тільки в першому читанні, а потім разом 

доопрацювати.  

Відповідно за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення 

внести проект Закону про особливості приватизації державного майна в 

умовах воєнного стану (реєстровий номер 7191)  на розгляд Верховної Ради         

України. Рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної 

Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти 

зазначений законопроект за основу, скоротивши наполовину строк на 

внесення пропозицій і поправок. Прошу голосувати, колеги. 

Буймістер. 

   

БУЙМІСТЕР Л.А. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів є? 

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рущишин.   

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги,  у нас десять  із десяти. Рішення 

прийнято. 

І останній на сьогодні, крайній проект Закону 7192 – це друге читання.  

Там у Олексія Васильовича поправка є одна. Правильно, Олексій 

Васильович?  

 

МОВЧАН О.В. Ні, я всі поправки вніс.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви внесли? 

 

МОВЧАН О.В. У мене всі зареєстровані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді можемо переходити до голосування, правильно? 

   

МОВЧАН О.В. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Значить тоді, колеги, за результатами 

обговорення рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду  в другому читанні прийняти проект Закону  про внесення змін до 

Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 

(реєстраційний номер 7192) у другому читанні та в цілому з                     

техніко-юридичним опрацюванням.  

Буймістер. 

   

БУЙМІСТЕР Л.А. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мовчан.  Мовчан! 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталуха – за. 

Підласа.  

 

ПІДЛАСА Р.А. За. Підласа. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рущишин.  Рущишин Ярослав Іванович! 

Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 



 

РУЩИШИН Я.І. Даруйте, я мікрофон не встиг включити.  За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За. Дякую. 

У нас десять із десяти. Рішення прийнято. Закон рекомендований для 

прийняття в цілому. 

Дякую дуже, колеги, ми вичерпали порядок денний, вклалися в 20 

хвилин, як я і обіцяв. Завтра, попередньо, початок… 

 

СКОРИК М.Л. А колыбельная от Рущишина? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зараз, давайте я просто оголошення зроблю.  

Попередньо  у нас початок о 13:30, але час буде змінюватися можливо, 

тому є пропозиція, все-таки десь уже в центрі більш-менш там почати 

майоріти нам всім ближче до 12:00. Добре?   

Я десь об 11:00 ще раз… 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. (Не чути)… на каву. 

 

РУЩИШИН Я.І. У мене в гуртожитку можна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, Ярослав Іванович, на повному серйозні, до речі, 

якщо ви запрошуєте, скиньте мені адресу тоді і я… 

 

РУЩИШИН Я.І. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Об 11:00 ще спишемося, але плануємо на 12:00, 

добре, колеги? 

Ярослав Іванович, ваш вихід. 

 



РУЩИШИН Я.І. Я вам скажу таку річ,  я би з радістю, але просто мені 

повідомлення щойно надійшло, що у Олі Стефанишиної чоловік загинув і 

мені якось не до співу вже. Так що завтра треба буде якось… 

 

СКОРИК М.Л. Извините. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наші співчуття, Ярослав Іванович, вашій  фракції, 

щирі  і Ользі.  

 

ТАРУТА С.О. Там ситуація, вивозили людей і розстріляли машину.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, там чотири  автобуси згоріли повністю. 

 

РУЩИШИН Я.І. Але там щось таке виглядає, що там нема 

оформленого, що він воював, чи ще щось таке, я не знаю, бо ТрО, а там якісь 

інші відносини… 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Ярик, подзвони мені особисто і я тобі скажу, може 

допоможемо з цим.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, добраніч всім, спокійної нам всім ночі  і до  

завтра. Дякую ще раз. Спокійної ночі.     


