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Результати голосувань народного депутата України  

ПОНОМАРЬОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА 

на пленарних засіданнях Верховної Ради України 

за період з 01.01.2023 по 28.02.2023 
  

Номер  Назва голосування  
Голосування 

депутата  

12.01.2023  

1  Сигнальне голосування  Відсутній   

  Час голосування - 12:58:13  

За - 246 Проти - 7 Утримались - 3 Не голосували - 99 Всього - 355       Рішення прийнято  

2  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь 

України у програмі "EU4Health" (№0171)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:59:31  

За - 253 Проти - 1 Утримались - 39 Не голосували - 66 Всього - 359       Рішення прийнято  

3  

Поіменне голосування про проект  Закону про ратифікацію Угоди між Україною 

та Європейським Союзом про участь України у програмі "EU4Health" (№0171) - 

за основу та в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:08:42  

За - 310 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 47 Всього - 357       Рішення прийнято  

4  

Поіменне голосування про проект  Закону про приєднання України до 

Марракеського договору про полегшення доступу сліпих, осіб з порушеннями 

зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану 

інформацію до опублікованих творів (№0159) - за основу та в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:09:28  

За - 317 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 42 Всього - 359       Рішення прийнято  

5  

Поіменне голосування про проект  Закону про вихід з Угоди про порядок 

вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності (№0162) - 

за основу та в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:10:14  

За - 322 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 38 Всього - 360       Рішення прийнято  

6  

Поіменне голосування про проект  Закону про вихід з Конвенції про передачу 

осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового 

лікування (№0168) - за основу та в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:10:58  

За - 325 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 35 Всього - 360       Рішення прийнято  

7  

Поіменне голосування про проект  Закону про ратифікацію Угоди № 2 у формі 

обміну листами між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і 

Північної Ірландії про внесення змін до Угоди про політичне співробітництво, 

вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим 

Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (№0177) - за основу та в 

цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:11:52  

За - 319 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 41 Всього - 360       Рішення прийнято  

8  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі 

затримання або тримання під вартою її батьків (№3603) - у другому читанні та в 

цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:12:41  

За - 319 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 42 Всього - 361       Рішення прийнято  

9  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності (№8294)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:13:17  

За - 319 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 41 Всього - 360       Рішення прийнято  

10  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної 

діяльності (№8294) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 13:13:42  

За - 315 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 46 Всього - 361       Рішення прийнято  

11  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної 

діяльності (№8294) - в цілому  

Відсутній   
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Номер  Назва голосування  
Голосування 
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  Час голосування - 13:14:15  

За - 318 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 43 Всього - 361       Рішення прийнято  

12  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про здійснення начальником Ювілейної сільської військової 

адміністрації Херсонського району Херсонської області повноважень, 

передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим 

воєнного стану" (№8324)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:15:13  

За - 318 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 43 Всього - 361       Рішення прийнято  

13  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про здійснення начальником Ювілейної сільської військової 

адміністрації Херсонського району Херсонської області повноважень, 

передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим 

воєнного стану" (№8324)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:15:34  

За - 292 Проти - 0 Утримались - 20 Не голосували - 49 Всього - 361       Рішення прийнято  

14  

Поіменне голосування про проект  Постанови про здійснення начальником 

Ювілейної сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської 

області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України 

"Про правовий режим воєнного стану" (№8324) - в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:18:47  

За - 318 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 42 Всього - 360       Рішення прийнято  

15  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про здійснення начальниками військових адміністрацій населених 

пунктів у Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області 

повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про 

правовий режим воєнного стану" (№8305)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:19:30  

За - 320 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 40 Всього - 360       Рішення прийнято  

16  

Поіменне голосування про проект  Постанови про здійснення начальниками 

військових адміністрацій населених пунктів у Баштанському та Миколаївському 

районах Миколаївської області повноважень, передбачених частиною другою 

статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (№8305) - в 

цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:19:56  

За - 320 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 40 Всього - 360       Рішення прийнято  

17  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо невідкладних заходів 

посилення спроможностей із кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та 

об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (№8087)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:20:33  

За - 305 Проти - 0 Утримались - 5 Не голосували - 50 Всього - 360       Рішення прийнято  

18  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо невідкладних заходів посилення спроможностей із кіберзахисту 

державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної 

інфраструктури (№8087) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 13:21:07  

За - 302 Проти - 2 Утримались - 10 Не голосували - 45 Всього - 359       Рішення прийнято  

19  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо порядку проходження військової служби за 

контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України 

та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях 

(№8098) - у другому читанні та в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:21:56  

За - 321 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 38 Всього - 359       Рішення прийнято  

20  

Поіменне голосування про проект  Закону  про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визнання учасниками бойових дій осіб, які 

брали безпосередню участь в здійсненні заходів необхідних для забезпечення 

оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України та інших питань 

(№7322) - у другому читанні та в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:22:51  

За - 310 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 49 Всього - 359       Рішення прийнято  
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21  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг 

(№6085) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 13:23:27  

За - 321 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 39 Всього - 360       Рішення прийнято  

22  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (№6086) 

- за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 13:24:07  

За - 325 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 35 Всього - 360       Рішення прийнято  

23  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Геращенко 

І.В.  
Відсутній   

  Час голосування - 13:25:48  

За - 244 Проти - 3 Утримались - 10 Не голосували - 100 Всього - 357       Рішення прийнято  

24  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Закону України 

"Про співробітництво територіальних громад" щодо упорядкування окремих 

питань співробітництва територіальних громад (№5742) - у другому читанні та в 

цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:26:30  

За - 284 Проти - 0 Утримались - 22 Не голосували - 52 Всього - 358       Рішення прийнято  

25  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Законів України 

"Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та "Про 

фізичну культуру і спорт" щодо запровадження державних стандартів у сфері 

фізичної культури і спорту та державних соціальних нормативів надання послуг 

суб'єктами сфери фізичної культури і спорту (№5325) - у другому читанні та в 

цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:27:22  

За - 305 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 51 Всього - 357       Рішення прийнято  

26  

Поіменне голосування про проект  Закону  про внесення змін до Закону України 

"Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини 

(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" щодо 

застосування сучасних підходів до профілактики, тестування і лікування ВІЛ-

інфекції відповідно до керівних документів ВООЗ (№6364) - у другому читанні та 

в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 13:28:28  

За - 297 Проти - 0 Утримались - 15 Не голосували - 45 Всього - 357       Рішення прийнято  

27  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів 

юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період (№6013)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:29:04  

За - 264 Проти - 0 Утримались - 39 Не голосували - 53 Всього - 356       Рішення прийнято  

28  

Поіменне голосування про проект  Закону про особливості регулювання 

підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у 

перехідний період (№6013) - за основу з доопрацюванням положень відповідно 

до ч.1 ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 13:41:35  

За - 241 Проти - 0 Утримались - 14 Не голосували - 78 Всього - 333       Рішення прийнято  

29  

Поіменне голосування про продовження терміну підготовки до другого читання 

проекту Закону про особливості регулювання підприємницької діяльності 

окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період (№6013)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:42:08  

За - 280 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 61 Всього - 342       Рішення прийнято  

30  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін та доповнень до Цивільного кодексу України, спрямованих на 

розширення кола об’єктів цивільних прав (№6447)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:42:42  

За - 287 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 57 Всього - 345       Рішення прийнято  

31  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін та доповнень до Цивільного кодексу України, спрямованих на 

розширення кола об’єктів цивільних прав (№6447)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:43:04  

За - 251 Проти - 2 Утримались - 37 Не голосували - 54 Всього - 344       Рішення прийнято  
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32  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін та доповнень до 

Цивільного кодексу України, спрямованих на розширення кола об’єктів 

цивільних прав (№6447) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 13:52:13  

За - 273 Проти - 0 Утримались - 14 Не голосували - 62 Всього - 349       Рішення прийнято  

33  
Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про цифровий контент та цифрові послуги (№6576)  
Відсутній   

  Час голосування - 13:52:51  

За - 271 Проти - 0 Утримались - 15 Не голосували - 62 Всього - 348       Рішення прийнято  

34  
Поіменне голосування про проект  Закону про цифровий контент та цифрові 

послуги (№6576) - за основу  
Відсутній   

  Час голосування - 13:53:18  

За - 261 Проти - 0 Утримались - 26 Не голосували - 61 Всього - 348       Рішення прийнято  

35  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо унормування діяльності та 

державної реєстрації громадських організацій (№8084)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:53:53  

За - 295 Проти - 1 Утримались - 0 Не голосували - 51 Всього - 347       Рішення прийнято  

36  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо унормування діяльності та 

державної реєстрації громадських організацій (№8084)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:54:15  

За - 264 Проти - 2 Утримались - 29 Не голосували - 53 Всього - 348       Рішення прийнято  

37  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських 

організацій (№8084) - за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 

ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 14:03:16  

За - 283 Проти - 0 Утримались - 18 Не голосували - 49 Всього - 350       Рішення прийнято  

38  
Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів 

про освіту дорослих (№7039, №7039-1)  
Відсутній   

  Час голосування - 14:03:50  

За - 259 Проти - 1 Утримались - 36 Не голосували - 53 Всього - 349       Рішення прийнято  

39  
Поіменне голосування про проект  Закону про освіту дорослих (№7039) -за 

основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116  
Відсутній   

  Час голосування - 14:13:11  

За - 290 Проти - 0 Утримались - 14 Не голосували - 45 Всього - 349       Рішення прийнято  

40  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо внесення, 

розгляду та прийняття законопроектів, спрямованих на адаптацію законодавства 

України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) в частині 

виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської 

інтеграції (№8242)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:13:49  

За - 197 Проти - 6 Утримались - 63 Не голосували - 79 Всього - 345       Рішення не прийнято  

41  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

(№6203)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:14:25  

За - 251 Проти - 1 Утримались - 38 Не голосували - 57 Всього - 347       Рішення прийнято  

42  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) 

у сфері техногенної та пожежної безпеки (№6203) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 14:23:36  

За - 231 Проти - 0 Утримались - 38 Не голосували - 78 Всього - 347       Рішення прийнято  

43  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до підрозділу 8 

розділу ХХ Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального 

бізнесу на спрощеній системі оподаткування (№8079) - у другому читанні та в 

цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 14:31:25  

За - 303 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 44 Всього - 347       Рішення прийнято  
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44  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час 

воєнного стану (№8298)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:32:05  

За - 273 Проти - 1 Утримались - 15 Не голосували - 58 Всього - 347       Рішення прийнято  

45  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час 

воєнного стану (№8298)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:32:29  

За - 249 Проти - 3 Утримались - 36 Не голосували - 60 Всього - 348       Рішення прийнято  

46  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткової 

підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану (№8298) - 

за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 14:43:13  

За - 246 Проти - 24 Утримались - 12 Не голосували - 66 Всього - 348       Рішення прийнято  

47  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до Митного кодексу України щодо додаткової підтримки 

вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану (№8299)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:43:51  

За - 257 Проти - 2 Утримались - 34 Не голосували - 56 Всього - 349       Рішення прийнято  

48  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до Митного кодексу України щодо додаткової підтримки 

вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану (№8299)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:44:16  

За - 251 Проти - 6 Утримались - 34 Не голосували - 58 Всього - 349       Рішення прийнято  

49  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час 

воєнного стану (№8299) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 14:52:41  

За - 243 Проти - 27 Утримались - 7 Не голосували - 64 Всього - 341       Рішення прийнято  

50  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах 

(№8286)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:53:41  

За - 242 Проти - 0 Утримались - 29 Не голосували - 68 Всього - 339       Рішення прийнято  

51  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах 

(№8286)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:54:02  

За - 237 Проти - 0 Утримались - 34 Не голосували - 69 Всього - 340       Рішення прийнято  

52  

Поіменне голосування про проект  Закону про забезпечення електронної 

простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах (№8286) -за основу з 

доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 15:03:18  

За - 242 Проти - 0 Утримались - 29 Не голосували - 67 Всього - 338       Рішення прийнято  

53  
Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів 

№8287, №8287-1  
Відсутній   

  Час голосування - 15:04:04  

За - 246 Проти - 0 Утримались - 23 Не голосували - 70 Всього - 339       Рішення прийнято  

54  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням 

електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 

рідин, що використовуються в електронних сигаретах (№8287) - за основу з 

доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 15:16:21  

За - 231 Проти - 1 Утримались - 24 Не голосували - 77 Всього - 333       Рішення прийнято  
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55  
Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів 

№8166, №8166-1, №8166-д  
Відсутній   

  Час голосування - 15:17:14  

За - 245 Проти - 0 Утримались - 29 Не голосували - 61 Всього - 335       Рішення прийнято  

56  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування 

режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану 

(№8166-д) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 15:17:57  

За - 229 Проти - 0 Утримались - 43 Не голосували - 60 Всього - 332       Рішення прийнято  

57  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування 

режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану 

(№8166-д) - в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 15:18:39  

За - 231 Проти - 0 Утримались - 47 Не голосували - 55 Всього - 333       Рішення прийнято  

58  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (№8300)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:19:15  

За - 239 Проти - 0 Утримались - 40 Не голосували - 56 Всього - 335       Рішення прийнято  

59  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (№8300)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:19:36  

За - 240 Проти - 3 Утримались - 37 Не голосували - 57 Всього - 337       Рішення прийнято  

60  

Поіменне голосування про проект  Закону про обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (№8300) - за 

основу  

Відсутній   

  Час голосування - 15:24:33  

За - 232 Проти - 0 Утримались - 36 Не голосували - 69 Всього - 337       Рішення прийнято  

61  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного 

кодексу України щодо встановлення тимчасових особливостей визначення 

митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України (№8274)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:25:16  

За - 264 Проти - 0 Утримались - 14 Не голосували - 59 Всього - 337       Рішення прийнято  

62  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного 

кодексу України щодо встановлення тимчасових особливостей визначення 

митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України (№8274)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:25:39  

За - 229 Проти - 2 Утримались - 37 Не голосували - 69 Всього - 337       Рішення прийнято  

63  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Розділу XXI 

"Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо 

встановлення тимчасових особливостей визначення митної вартості товарів, що 

вивозяться за межі митної території України (№8274) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 15:32:50  

За - 262 Проти - 0 Утримались - 7 Не голосували - 60 Всього - 329       Рішення прийнято  

64  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління 

багатоквартирними будинками (№7029)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:33:22  

За - 242 Проти - 1 Утримались - 22 Не голосували - 65 Всього - 330       Рішення прийнято  

65  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками (№7029) -за 

основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 15:40:08  

За - 244 Проти - 0 Утримались - 9 Не голосували - 74 Всього - 327       Рішення прийнято  

66  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в  Україні" та 

інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого 

самоврядування (№7283)  

Відсутній   
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  Час голосування - 15:40:44  

За - 237 Проти - 0 Утримались - 22 Не голосували - 72 Всього - 331       Рішення прийнято  

67  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Закону України 

"Про місцеве самоврядування в  Україні" та інших законодавчих актів України 

щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування (№7283) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 15:48:45  

За - 260 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 70 Всього - 330       Рішення прийнято  

68  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної 

власності (№6464) - у другому читанні та в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 15:51:32  

За - 221 Проти - 0 Утримались - 15 Не голосували - 90 Всього - 326       Рішення не прийнято  

69  

Поіменне голосування про направлення на повторне друге читання проекту  

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

захисту прав інтелектуальної власності (№6464)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:52:11  

За - 247 Проти - 0 Утримались - 2 Не голосували - 77 Всього - 326       Рішення прийнято  

70  
Поіменне голосування про поправку №252 до проекту Закону про водовідведення 

стічних вод населених пунктів (№6478)  
Відсутній   

  Час голосування - 15:55:05  

За - 227 Проти - 1 Утримались - 17 Не голосували - 82 Всього - 327       Рішення прийнято  

71  
Поіменне голосування про проект  Закону про водовідведення стічних вод 

населених пунктів (№6478) - у другому читанні та в цілому  
Відсутній   

  Час голосування - 15:55:44  

За - 230 Проти - 0 Утримались - 25 Не голосували - 73 Всього - 328       Рішення прийнято  

72  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо платіжних послуг) (№4366) - у другому читанні та в 

цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 15:56:25  

За - 231 Проти - 0 Утримались - 25 Не голосували - 70 Всього - 326       Рішення прийнято  

13.01.2023  

73  Cигнальне голосування  Відсутній   

  Час голосування - 10:21:05  

За - 238 Проти - 6 Утримались - 4 Не голосували - 70 Всього - 318       Рішення прийнято  

74  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Тимошенко 

Ю.В.  
Відсутній   

  Час голосування - 10:26:01  

За - 179 Проти - 1 Утримались - 17 Не голосували - 118 Всього - 315       Рішення не прийнято  

75  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Геращенко 

І.В.  
Відсутній   

  Час голосування - 10:30:56  

За - 189 Проти - 1 Утримались - 6 Не голосували - 114 Всього - 310       Рішення не прийнято  

76  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Бобровської 

С.А.  
Відсутній   

  Час голосування - 10:34:37  

За - 223 Проти - 1 Утримались - 2 Не голосували - 89 Всього - 315       Рішення не прийнято  

77  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Арахамії 

Д.Г.  
Відсутній   

  Час голосування - 10:41:51  

За - 279 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 46 Всього - 325       Рішення прийнято  

78  
Поіменне голосування про проект  Постанови про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України Аксьонова А.А. (№8344) - в цілому  
Відсутній   

  Час голосування - 10:42:39  

За - 294 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 33 Всього - 327       Рішення прийнято  

79  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України 

Деркача А.Л. (№8349)  

Відсутній   

  Час голосування - 10:43:24  

За - 244 Проти - 2 Утримались - 38 Не голосували - 41 Всього - 325       Рішення прийнято  

80  
Поіменне голосування про проект  Постанови про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України Деркача А.Л. (№8349) - в цілому  
Відсутній   

  Час голосування - 11:03:58  

За - 314 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 17 Всього - 331       Рішення прийнято  
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81  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України 

Козака Т.Р. (№8350)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:04:40  

За - 266 Проти - 1 Утримались - 36 Не голосували - 28 Всього - 331       Рішення прийнято  

82  
Поіменне голосування про проект  Постанови про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України Козака Т.Р. (№8350) - в цілому  
Відсутній   

  Час голосування - 11:07:34  

За - 317 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 18 Всього - 335       Рішення прийнято  

83  
Поіменне голосування про проект  Постанови про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України Кузьміна Р.Р. (№8351) - в цілому  
Відсутній   

  Час голосування - 11:11:20  

За - 319 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 16 Всього - 335       Рішення прийнято  

84  
Поіменне голосування про проект  Постанови про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України Медведчука В.В. (№8352) - в цілому  
Відсутній   

  Час голосування - 11:18:54  

За - 320 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 14 Всього - 334       Рішення прийнято  

85  
Поіменне голосуванне  про пропозицію народного депутата  України Геращенко 

І.В.  
Відсутній   

  Час голосування - 11:20:51  

За - 172 Проти - 0 Утримались - 9 Не голосували - 138 Всього - 319       Рішення не прийнято  

86  

Поіменне голосування про поправку №27 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:30:43  

За - 50 Проти - 0 Утримались - 101 Не голосували - 175 Всього - 326       Рішення не прийнято  

87  

Поіменне голосування про поправку №30 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:32:34  

За - 53 Проти - 0 Утримались - 97 Не голосували - 172 Всього - 322       Рішення не прийнято  

88  

Поіменне голосування про поправку №32 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:34:20  

За - 43 Проти - 0 Утримались - 106 Не голосували - 173 Всього - 322       Рішення не прийнято  

89  

Поіменне голосування про поправку №34 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:36:13  

За - 41 Проти - 1 Утримались - 104 Не голосували - 175 Всього - 321       Рішення не прийнято  

90  

Поіменне голосування про поправку №38 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:38:04  

За - 45 Проти - 0 Утримались - 100 Не голосували - 173 Всього - 318       Рішення не прийнято  

91  

Поіменне голосування про поправку №43 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:39:42  

За - 36 Проти - 0 Утримались - 105 Не голосували - 176 Всього - 317       Рішення не прийнято  

92  

Поіменне голосування про поправку №45 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:41:26  

За - 42 Проти - 1 Утримались - 97 Не голосували - 176 Всього - 316       Рішення не прийнято  

93  

Поіменне голосування про поправку №46 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:43:08  

За - 51 Проти - 0 Утримались - 80 Не голосували - 186 Всього - 317       Рішення не прийнято  
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94  

Поіменне голосування про поправку №50 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:45:10  

За - 43 Проти - 2 Утримались - 93 Не голосували - 178 Всього - 316       Рішення не прийнято  

95  

Поіменне голосування про поправку №52 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:46:56  

За - 37 Проти - 0 Утримались - 92 Не голосували - 183 Всього - 312       Рішення не прийнято  

96  

Поіменне голосування про поправку №55 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:48:44  

За - 43 Проти - 0 Утримались - 89 Не голосували - 180 Всього - 312       Рішення не прийнято  

97  

Поіменне голосування про поправку №56 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:50:39  

За - 69 Проти - 1 Утримались - 65 Не голосували - 177 Всього - 312       Рішення не прийнято  

98  

Поіменне голосування про поправку №58 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:52:31  

За - 39 Проти - 0 Утримались - 85 Не голосували - 189 Всього - 313       Рішення не прийнято  

99  

Поіменне голосування про поправку №60 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:54:21  

За - 34 Проти - 0 Утримались - 95 Не голосували - 184 Всього - 313       Рішення не прийнято  

100  

Поіменне голосування про поправку №62 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:55:55  

За - 32 Проти - 0 Утримались - 89 Не голосували - 191 Всього - 312       Рішення не прийнято  

101  

Поіменне голосування про поправку №64 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:57:26  

За - 35 Проти - 1 Утримались - 92 Не голосували - 182 Всього - 310       Рішення не прийнято  

102  

Поіменне голосування про поправку №66 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 11:58:56  

За - 32 Проти - 0 Утримались - 95 Не голосували - 183 Всього - 310       Рішення не прийнято  

103  

Поіменне голосування про поправку №68 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:00:37  

За - 43 Проти - 1 Утримались - 90 Не голосували - 173 Всього - 307       Рішення не прийнято  

104  

Поіменне голосування про поправку №70 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:02:21  

За - 60 Проти - 1 Утримались - 73 Не голосували - 171 Всього - 305       Рішення не прийнято  

105  

Поіменне голосування про поправку №72 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:03:50  

За - 36 Проти - 0 Утримались - 96 Не голосували - 173 Всього - 305       Рішення не прийнято  

106  

Поіменне голосування про поправку №83 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   
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  Час голосування - 12:05:30  

За - 55 Проти - 0 Утримались - 80 Не голосували - 170 Всього - 305       Рішення не прийнято  

107  

Поіменне голосування про поправку №86 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:07:12  

За - 46 Проти - 1 Утримались - 86 Не голосували - 175 Всього - 308       Рішення не прийнято  

108  

Поіменне голосування про поправку №89 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:08:53  

За - 38 Проти - 0 Утримались - 98 Не голосували - 170 Всього - 306       Рішення не прийнято  

109  

Поіменне голосування про поправку №93 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:10:22  

За - 38 Проти - 0 Утримались - 109 Не голосували - 158 Всього - 305       Рішення не прийнято  

110  

Поіменне голосування про поправку №95 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:11:50  

За - 41 Проти - 0 Утримались - 114 Не голосували - 150 Всього - 305       Рішення не прийнято  

111  

Поіменне голосування про поправку №97 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:13:34  

За - 41 Проти - 0 Утримались - 116 Не голосували - 149 Всього - 306       Рішення не прийнято  

112  

Поіменне голосування про поправку №100 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:15:03  

За - 43 Проти - 0 Утримались - 113 Не голосували - 150 Всього - 306       Рішення не прийнято  

113  

Поіменне голосування про поправку №103 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:16:41  

За - 42 Проти - 0 Утримались - 117 Не голосували - 145 Всього - 304       Рішення не прийнято  

114  

Поіменне голосування про поправку №106 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:18:38  

За - 61 Проти - 0 Утримались - 96 Не голосували - 148 Всього - 305       Рішення не прийнято  

115  

Поіменне голосування про поправку №107 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:20:25  

За - 62 Проти - 1 Утримались - 97 Не голосували - 146 Всього - 306       Рішення не прийнято  

116  

Поіменне голосування про поправку №108 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:22:08  

За - 61 Проти - 1 Утримались - 95 Не голосували - 150 Всього - 307       Рішення не прийнято  

117  

Поіменне голосування про поправку №109 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:23:48  

За - 42 Проти - 1 Утримались - 105 Не голосували - 157 Всього - 305       Рішення не прийнято  

118  

Поіменне голосування про поправку №110 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:25:18  

За - 37 Проти - 0 Утримались - 120 Не голосували - 150 Всього - 307       Рішення не прийнято  
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119  

Поіменне голосування про поправку №111 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:26:43  

За - 41 Проти - 0 Утримались - 120 Не голосували - 147 Всього - 308       Рішення не прийнято  

120  

Поіменне голосування про поправку №112 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:28:28  

За - 51 Проти - 1 Утримались - 110 Не голосували - 145 Всього - 307       Рішення не прийнято  

121  

Поіменне голосування про поправку №113 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:29:54  

За - 41 Проти - 0 Утримались - 120 Не голосували - 144 Всього - 305       Рішення не прийнято  

122  

Поіменне голосування про поправку №117 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:31:20  

За - 46 Проти - 0 Утримались - 128 Не голосували - 132 Всього - 306       Рішення не прийнято  

123  

Поіменне голосування про поправку №119 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:32:49  

За - 39 Проти - 0 Утримались - 120 Не голосували - 144 Всього - 303       Рішення не прийнято  

124  

Поіменне голосування про поправку №121 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:34:16  

За - 40 Проти - 0 Утримались - 116 Не голосували - 147 Всього - 303       Рішення не прийнято  

125  

Поіменне голосування про поправку №122 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:35:32  

За - 43 Проти - 0 Утримались - 118 Не голосували - 140 Всього - 301       Рішення не прийнято  

126  

Поіменне голосування про поправку №123 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:37:05  

За - 39 Проти - 0 Утримались - 131 Не голосували - 129 Всього - 299       Рішення не прийнято  

127  

Поіменне голосування про поправку №124 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:38:30  

За - 49 Проти - 1 Утримались - 111 Не голосували - 140 Всього - 301       Рішення не прийнято  

128  

Поіменне голосування про поправку №125 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:39:58  

За - 34 Проти - 4 Утримались - 125 Не голосували - 138 Всього - 301       Рішення не прийнято  

129  

Поіменне голосування про поправку №131 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:41:25  

За - 36 Проти - 1 Утримались - 120 Не голосували - 142 Всього - 299       Рішення не прийнято  

130  

Поіменне голосування про поправку №132 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:42:52  

За - 35 Проти - 0 Утримались - 120 Не голосували - 145 Всього - 300       Рішення не прийнято  

131  

Поіменне голосування про поправку №134 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   
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Номер  Назва голосування  
Голосування 

депутата  

  Час голосування - 12:44:18  

За - 33 Проти - 0 Утримались - 126 Не голосували - 142 Всього - 301       Рішення не прийнято  

132  

Поіменне голосування про поправку №135 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:45:56  

За - 34 Проти - 0 Утримались - 123 Не голосували - 146 Всього - 303       Рішення не прийнято  

133  

Поіменне голосування про поправку №137 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:47:24  

За - 42 Проти - 0 Утримались - 120 Не голосували - 140 Всього - 302       Рішення не прийнято  

134  

Поіменне голосування про поправку №139 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:48:53  

За - 36 Проти - 0 Утримались - 116 Не голосували - 149 Всього - 301       Рішення не прийнято  

135  

Поіменне голосування про поправку №142 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:50:23  

За - 40 Проти - 0 Утримались - 119 Не голосували - 142 Всього - 301       Рішення не прийнято  

136  

Поіменне голосування про поправку №143 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:51:54  

За - 38 Проти - 0 Утримались - 110 Не голосували - 153 Всього - 301       Рішення не прийнято  

137  

Поіменне голосування про поправку №144 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:53:32  

За - 42 Проти - 1 Утримались - 117 Не голосували - 142 Всього - 302       Рішення не прийнято  

138  

Поіменне голосування про поправку №146 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:54:59  

За - 42 Проти - 0 Утримались - 112 Не голосували - 148 Всього - 302       Рішення не прийнято  

139  

Поіменне голосування про поправку №148 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:56:27  

За - 42 Проти - 0 Утримались - 116 Не голосували - 143 Всього - 301       Рішення не прийнято  

140  

Поіменне голосування про поправку №150 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:57:57  

За - 42 Проти - 0 Утримались - 118 Не голосували - 140 Всього - 300       Рішення не прийнято  

141  

Поіменне голосування про поправку №151 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:59:26  

За - 43 Проти - 0 Утримались - 123 Не голосували - 137 Всього - 303       Рішення не прийнято  

142  

Поіменне голосування про поправку №158 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:00:39  

За - 44 Проти - 1 Утримались - 129 Не голосували - 134 Всього - 308       Рішення не прийнято  

143  

Поіменне голосування про поправку №159 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:02:06  

За - 48 Проти - 0 Утримались - 130 Не голосували - 130 Всього - 308       Рішення не прийнято  
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Голосування 

депутата  

144  

Поіменне голосування про поправку №160 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:03:32  

За - 49 Проти - 1 Утримались - 143 Не голосували - 115 Всього - 308       Рішення не прийнято  

145  

Поіменне голосування про поправку №161 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:05:02  

За - 54 Проти - 0 Утримались - 139 Не голосували - 116 Всього - 309       Рішення не прийнято  

146  

Поіменне голосування про поправку №162 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:06:34  

За - 54 Проти - 0 Утримались - 150 Не голосували - 107 Всього - 311       Рішення не прийнято  

147  

Поіменне голосування про поправку №164 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:08:02  

За - 58 Проти - 1 Утримались - 152 Не голосували - 98 Всього - 309       Рішення не прийнято  

148  

Поіменне голосування про поправку №165 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:09:28  

За - 53 Проти - 0 Утримались - 159 Не голосували - 96 Всього - 308       Рішення не прийнято  

149  

Поіменне голосування про поправку №166 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:11:41  

За - 256 Проти - 0 Утримались - 6 Не голосували - 48 Всього - 310       Рішення прийнято  

150  

Поіменне голосування про поправку №191 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:13:20  

За - 65 Проти - 0 Утримались - 154 Не голосували - 92 Всього - 311       Рішення не прийнято  

151  

Поіменне голосування про поправку №204 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:14:50  

За - 55 Проти - 0 Утримались - 168 Не голосували - 86 Всього - 309       Рішення не прийнято  

152  

Поіменне голосування про поправку №215 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:16:19  

За - 51 Проти - 0 Утримались - 169 Не голосували - 88 Всього - 308       Рішення не прийнято  

153  

Поіменне голосування про поправку №1 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:24:05  

За - 48 Проти - 1 Утримались - 133 Не голосували - 122 Всього - 304       Рішення не прийнято  

154  

Поіменне голосування про поправку №6 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:25:29  

За - 39 Проти - 0 Утримались - 131 Не голосували - 134 Всього - 304       Рішення не прийнято  

155  

Поіменне голосування про поправку №10 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:26:24  

За - 41 Проти - 0 Утримались - 131 Не голосували - 131 Всього - 303       Рішення не прийнято  

156  

Поіменне голосування про поправку №12 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   
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  Час голосування - 13:27:03  

За - 39 Проти - 0 Утримались - 135 Не голосували - 130 Всього - 304       Рішення не прийнято  

157  

Поіменне голосування про поправку №15 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:28:01  

За - 41 Проти - 0 Утримались - 126 Не голосували - 135 Всього - 302       Рішення не прийнято  

158  

Поіменне голосування про поправку №19 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:29:00  

За - 41 Проти - 0 Утримались - 132 Не голосували - 126 Всього - 299       Рішення не прийнято  

159  

Поіменне голосування про поправку №24 до проекту Закону про акціонерне 

товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

(№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:29:53  

За - 48 Проти - 3 Утримались - 125 Не голосували - 123 Всього - 299       Рішення не прийнято  

160  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №163 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:33:03  

За - 100 Проти - 1 Утримались - 85 Не голосували - 115 Всього - 301       Рішення не прийнято  

06.02.2023  

161  Сигнальне голосування  За   

  Час голосування - 12:43:48  

За - 267 Проти - 7 Утримались - 14 Не голосували - 72 Всього - 360       Рішення прийнято  

162  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №35 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:53:59  

За - 254 Проти - 0 Утримались - 58 Не голосували - 54 Всього - 366       Рішення прийнято  

163  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №36 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:54:42  

За - 253 Проти - 0 Утримались - 64 Не голосували - 50 Всього - 367       Рішення прийнято  

164  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №39 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:55:15  

За - 254 Проти - 0 Утримались - 63 Не голосували - 49 Всього - 366       Рішення прийнято  

165  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №40 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:55:53  

За - 256 Проти - 0 Утримались - 59 Не голосували - 51 Всього - 366       Рішення прийнято  

166  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №42 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:56:27  

За - 256 Проти - 0 Утримались - 61 Не голосували - 49 Всього - 366       Рішення прийнято  

167  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №49 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:57:01  

За - 259 Проти - 0 Утримались - 58 Не голосували - 49 Всього - 366       Рішення прийнято  

168  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №92 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:57:36  

За - 254 Проти - 0 Утримались - 61 Не голосували - 51 Всього - 366       Рішення прийнято  
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Номер  Назва голосування  
Голосування 

депутата  

169  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №101 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:58:09  

За - 257 Проти - 0 Утримались - 60 Не голосували - 49 Всього - 366       Рішення прийнято  

170  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №116 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:58:42  

За - 258 Проти - 0 Утримались - 61 Не голосували - 47 Всього - 366       Рішення прийнято  

171  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №136 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:59:17  

За - 257 Проти - 0 Утримались - 59 Не голосували - 50 Всього - 366       Рішення прийнято  

172  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №145 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 12:59:50  

За - 255 Проти - 0 Утримались - 62 Не голосували - 49 Всього - 366       Рішення прийнято  

173  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №153 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 13:00:29  

За - 259 Проти - 0 Утримались - 58 Не голосували - 49 Всього - 366       Рішення прийнято  

174  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №156 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 13:01:02  

За - 256 Проти - 0 Утримались - 58 Не голосували - 51 Всього - 365       Рішення прийнято  

175  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №216 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 13:01:35  

За - 261 Проти - 0 Утримались - 50 Не голосували - 52 Всього - 363       Рішення прийнято  

176  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №126 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 13:02:36  

За - 262 Проти - 0 Утримались - 54 Не голосували - 47 Всього - 363       Рішення прийнято  

177  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №155 до проекту Закону про 

акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" (№8067)  

За   

  Час голосування - 13:03:16  

За - 263 Проти - 0 Утримались - 59 Не голосували - 41 Всього - 363       Рішення прийнято  

178  

Поіменне голосування про проект  Закону про акціонерне товариство 

"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (№8067) - у 

другому читанні та в цілому  

За   

  Час голосування - 13:04:05  

За - 259 Проти - 16 Утримались - 40 Не голосували - 47 Всього - 362       Рішення прийнято  

179  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Разумкова 

Д.О.  
Не голосував   

  Час голосування - 13:08:41  

За - 304 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 56 Всього - 361       Рішення прийнято  

180  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про здійснення начальниками військових адміністрацій населених 

пунктів в Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської 

області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України 

"Про правовий режим воєнного стану" (№8413)  

За   

  Час голосування - 13:09:52  

За - 323 Проти - 0 Утримались - 5 Не голосували - 36 Всього - 364       Рішення прийнято  
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Номер  Назва голосування  
Голосування 

депутата  

181  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про здійснення начальниками військових адміністрацій населених 

пунктів в Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської 

області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України 

"Про правовий режим воєнного стану" (№8413)  

За   

  Час голосування - 13:10:13  

За - 287 Проти - 0 Утримались - 51 Не голосували - 26 Всього - 364       Рішення прийнято  

182  

Поіменне голосування про проект  Постанови про здійснення начальниками 

військових адміністрацій населених пунктів в Ізюмському, Куп'янському та 

Чугуївському районах Харківської області повноважень, передбачених частиною 

другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (№8413) 

- в цілому  

За   

  Час голосування - 13:18:11  

За - 326 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 35 Всього - 361       Рішення прийнято  

183  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про здійснення начальниками військових адміністрацій населених 

пунктів у Каховському та Херсонському районах Херсонської області 

повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про 

правовий режим воєнного стану" (№8414)  

За   

  Час голосування - 13:18:58  

За - 323 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 37 Всього - 360       Рішення прийнято  

184  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про здійснення начальниками військових адміністрацій населених 

пунктів у Каховському та Херсонському районах Херсонської області 

повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про 

правовий режим воєнного стану" (№8414)  

За   

  Час голосування - 13:19:18  

За - 278 Проти - 0 Утримались - 42 Не голосували - 41 Всього - 361       Рішення прийнято  

185  

Поіменне голосування про проект  Постанови про здійснення начальниками 

військових адміністрацій населених пунктів у Каховському та Херсонському 

районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 

10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (№8414) - в цілому  

За   

  Час голосування - 13:28:42  

За - 318 Проти - 0 Утримались - 2 Не голосували - 40 Всього - 360       Рішення прийнято  

186  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів країн світу, 

Міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів та 

міжнародних спортивних федерацій (№8398)  

За   

  Час голосування - 13:29:17  

За - 316 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 44 Всього - 361       Рішення прийнято  

187  

Поіменне голосування про проект  Постанови про звернення Верховної Ради 

України до парламентів країн світу, Міжнародного олімпійського комітету, 

національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій 

(№8398) - в цілому  

За   

  Час голосування - 13:29:56  

За - 324 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 39 Всього - 363       Рішення прийнято  

188  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією економічного 

співробітництва та розвитку щодо привілеїв, імунітетів і пільг, наданих 

Організації та Офісу Організації в Україні (№0186)  

За   

  Час голосування - 13:30:31  

За - 282 Проти - 0 Утримались - 39 Не голосували - 42 Всього - 363       Рішення прийнято  

189  

Поіменне голосування про проект  Закону про ратифікацію Угоди між Урядом 

України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо 

привілеїв, імунітетів і пільг, наданих Організації та Офісу Організації в Україні 

(№0186) - за основу та в цілому  

За   

  Час голосування - 13:31:24  

За - 317 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 45 Всього - 362       Рішення прийнято  

190  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про Звернення Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) та парламентів її 

держав-учасниць щодо неприпустимості участі членів парламенту російської 

федерації в роботі статутних органів Асамблеї (№8396)  

За   
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Голосування 
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  Час голосування - 13:32:07  

За - 331 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 30 Всього - 361       Рішення прийнято  

191  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про Звернення Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) та парламентів її 

держав-учасниць щодо неприпустимості участі членів парламенту російської 

федерації в роботі статутних органів Асамблеї (№8396)  

За   

  Час голосування - 13:32:28  

За - 276 Проти - 0 Утримались - 48 Не голосували - 38 Всього - 362       Рішення прийнято  

192  

Поіменне голосування про проект  Постанови про Звернення Верховної Ради 

України до Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі (ПА ОБСЄ) та парламентів її держав-учасниць щодо неприпустимості 

участі членів парламенту російської федерації в роботі статутних органів 

Асамблеї (№8396) - в цілому з урахуванням пропозицій комітету  

За   

  Час голосування - 13:43:22  

За - 322 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 41 Всього - 363       Рішення прийнято  

193  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Герасимова 

А.В.  
За   

  Час голосування - 13:44:33  

За - 281 Проти - 0 Утримались - 2 Не голосували - 77 Всього - 360       Рішення прийнято  

194  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про звернення Верховної Ради України до Грузії, Європейського 

парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської 

Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо 

необхідності негайного переведення третього Президента Республіки Грузія 

(2004 – 2013 рр.), громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі на 

лікування за кордон (№8417)  

За   

  Час голосування - 13:45:33  

За - 303 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 48 Всього - 351       Рішення прийнято  

195  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про звернення Верховної Ради України до Грузії, Європейського 

парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської 

Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо 

необхідності негайного переведення третього Президента Республіки Грузія 

(2004 – 2013 рр.), громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі на 

лікування за кордон (№8417)  

За   

  Час голосування - 13:45:56  

За - 262 Проти - 0 Утримались - 38 Не голосували - 54 Всього - 354       Рішення прийнято  

196  

Поіменне голосування про проект  Постанови про звернення Верховної Ради 

України до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, 

Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів 

держав-членів Європейського Союзу щодо необхідності негайного переведення 

третього Президента Республіки Грузія (2004 – 2013 рр.), громадянина України 

Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі на лікування за кордон (№8417) - в цілому з 

урахуванням пропозицій комітету  

За   

  Час голосування - 13:47:00  

За - 311 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 45 Всього - 357       Рішення прийнято  

197  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною 

злочинною організацією (№8397)  

За   

  Час голосування - 13:48:14  

За - 331 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 32 Всього - 364       Рішення прийнято  

198  
Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів постанов 

№8397, №3735  
За   

  Час голосування - 13:48:42  

За - 285 Проти - 0 Утримались - 44 Не голосували - 35 Всього - 364       Рішення прийнято  

199  

Поіменне голосування про проект  Постанови про визнання приватної військової 

компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією (№8397) - в цілому з 

урахуванням пропозицій комітету  

За   

  Час голосування - 14:04:42  

За - 333 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 28 Всього - 361       Рішення прийнято  
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200  

Поіменне голосування про проект  Постанови про Звернення Верховної Ради 

України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і 

парламентів держав світу про визнання російських приватних військових 

компаній терористичними організаціями (№3735) - в цілому  

За   

  Час голосування - 14:05:30  

За - 336 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 26 Всього - 363       Рішення прийнято  

201  
Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів 

№8228, №8228-1, №8228-2  
За   

  Час голосування - 14:07:16  

За - 318 Проти - 0 Утримались - 10 Не голосували - 30 Всього - 358       Рішення прийнято  

202  
Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів 

№8228, №8228-1, №8228-2  
За   

  Час голосування - 14:07:35  

За - 281 Проти - 0 Утримались - 43 Не голосували - 35 Всього - 359       Рішення прийнято  

203  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року 

(№8228-1) - за основу  

За   

  Час голосування - 14:19:17  

За - 304 Проти - 0 Утримались - 11 Не голосували - 42 Всього - 357       Рішення прийнято  

204  

Поіменне голосування про скорочення терміну підготовки до другого читання 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної 

підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року (№8228-1)  

За   

  Час голосування - 14:19:51  

За - 277 Проти - 3 Утримались - 33 Не голосували - 45 Всього - 358       Рішення прийнято  

205  
Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів 

№8360, №8360-1  
За   

  Час голосування - 14:20:45  

За - 315 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 41 Всього - 356       Рішення прийнято  

206  
Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів 

№8360, №8360-1  
За   

  Час голосування - 14:21:08  

За - 262 Проти - 0 Утримались - 46 Не голосували - 48 Всього - 356       Рішення прийнято  

207  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних 

літальних апаратів та деяких інших товарів (№8360) - за основу  

За   

  Час голосування - 14:32:41  

За - 329 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 29 Всього - 358       Рішення прийнято  

208  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних 

літальних апаратів та деяких інших товарів (№8360) - в цілому  

За   

  Час голосування - 14:33:19  

За - 331 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 26 Всього - 357       Рішення прийнято  

209  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів 

про внесення зміни до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України 

безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів №8361, №8361-1, 

№8361-д  

За   

  Час голосування - 14:34:10  

За - 321 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 34 Всього - 355       Рішення прийнято  

210  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення зміни до розділу ХХІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння 

ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких 

інших товарів (№8361-д) - за основу  

За   

  Час голосування - 14:34:55  

За - 326 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 29 Всього - 355       Рішення прийнято  

211  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення зміни до розділу ХХІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння 

ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких 

інших товарів (№8361-д) - в цілому  

За   

  Час голосування - 14:35:37  

За - 326 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 31 Всього - 357       Рішення прийнято  
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212  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою питання про 

дострокове припинення повноважень народного депутата України Абрамовича 

І.О.  

За   

  Час голосування - 14:36:23  

За - 280 Проти - 0 Утримались - 38 Не голосували - 37 Всього - 355       Рішення прийнято  

213  
Поіменне голосування про дострокове припинення повноважень народного 

депутата України Абрамовича І.О.  
За   

  Час голосування - 14:44:05  

За - 317 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 34 Всього - 351       Рішення прийнято  

07.02.2023  

214  

Поіменне голосування про проект  Постанови про План законопроектної роботи 

Верховної Ради України на 2023 рік (№8422) - в цілому з урахуванням пропозиції 

Погоджувальної ради  

За   

  Час голосування - 10:19:21  

За - 296 Проти - 1 Утримались - 29 Не голосували - 39 Всього - 365       Рішення прийнято  

215  
Поіменне голосування про проект  Постанови про порядок денний дев'ятої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання (№8426) - в цілому  
За   

  Час голосування - 10:22:32  

За - 287 Проти - 0 Утримались - 45 Не голосували - 35 Всього - 367       Рішення прийнято  

216  

Поіменне голосування про проект  Постанови про деякі питання організації 

роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання під час проведення дев'ятої 

сесії в умовах дії воєнного стану (№8405) - в цілому з урахуванням пропозицій 

Комітету  

За   

  Час голосування - 10:23:20  

За - 306 Проти - 2 Утримались - 25 Не голосували - 34 Всього - 367       Рішення прийнято  

217  
Поіменне голосування про проект  Постанови про призначення Малюка В.В. на 

посаду Голови Служби безпеки України (№8425) - в цілому  
За   

  Час голосування - 11:07:24  

За - 324 Проти - 1 Утримались - 0 Не голосували - 26 Всього - 351       Рішення прийнято  

218  
Поіменне голосування про проект  Постанови про призначення Клименка І. В. на 

посаду Міністра внутрішніх справ України (№8430) - в цілому  
За   

  Час голосування - 11:45:16  

За - 321 Проти - 0 Утримались - 19 Не голосували - 19 Всього - 359       Рішення прийнято  

219  

Поіменне голосування про проект  Закону про затвердження Указу Президента 

України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№8419) - в 

цілому  

За   

  Час голосування - 11:48:20  

За - 348 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 22 Всього - 370       Рішення прийнято  

220  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку 

проведення загальної мобілізації" (№8420)  

За   

  Час голосування - 11:48:50  

За - 299 Проти - 0 Утримались - 44 Не голосували - 26 Всього - 369       Рішення прийнято  

221  

Поіменне голосування про проект  Закону про затвердження Указу Президента 

України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№8420) - в 

цілому  

За   

  Час голосування - 11:52:14  

За - 344 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 21 Всього - 366       Рішення прийнято  

222  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Разумкова 

Д.О.  
За   

  Час голосування - 11:55:02  

За - 215 Проти - 0 Утримались - 13 Не голосували - 130 Всього - 358       Рішення не прийнято  

223  

Поіменне голосування про визначення проекту  Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399) 

невідкладним та скорочення строків внесення альтернативних законопроектів до 

початку розгляду питання  

За   

  Час голосування - 11:55:51  

За - 251 Проти - 1 Утримались - 45 Не голосували - 65 Всього - 362       Рішення прийнято  

224  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 

рік" (№8399)  

За   

  Час голосування - 11:56:14  

За - 251 Проти - 1 Утримались - 47 Не голосували - 62 Всього - 361       Рішення прийнято  
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225  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399) - за основу з 

доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116  

За   

  Час голосування - 12:06:17  

За - 266 Проти - 1 Утримались - 29 Не голосували - 58 Всього - 354       Рішення прийнято  

226  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №11 до проекту Закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації 

та електронних довірчих послуг (№6085)  

За   

  Час голосування - 12:09:33  

За - 264 Проти - 0 Утримались - 22 Не голосували - 67 Всього - 353       Рішення прийнято  

227  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №14 до проекту Закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації 

та електронних довірчих послуг (№6085)  

За   

  Час голосування - 12:12:02  

За - 266 Проти - 0 Утримались - 21 Не голосували - 62 Всього - 349       Рішення прийнято  

228  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг 

(№6085) - у другому читанні та в цілому  

За   

  Час голосування - 12:12:46  

За - 276 Проти - 0 Утримались - 9 Не голосували - 55 Всього - 340       Рішення прийнято  

229  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (№6086) 

- у другому читанні та в цілому  

За   

  Час голосування - 12:16:10  

За - 282 Проти - 0 Утримались - 7 Не голосували - 52 Всього - 341       Рішення прийнято  

230  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Мотовиловця 

А.В.  
За   

  Час голосування - 12:17:07  

За - 292 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 54 Всього - 347       Рішення прийнято  

231  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і 

військову службу" щодо комплектування Збройних Сил України посадовими 

особами офіцерського складу на особливий період (№8339)  

За   

  Час голосування - 12:17:41  

За - 258 Проти - 0 Утримались - 38 Не голосували - 54 Всього - 350       Рішення прийнято  

232  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення зміни до статті 20 Закону 

України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо комплектування 

Збройних Сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий 

період (№8339) - за основу  

Не голосував   

  Час голосування - 12:27:24  

За - 300 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 53 Всього - 353       Рішення прийнято  

233  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо 

запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі 

товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну 

таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних 

загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні (№8381)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:28:10  

За - 288 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 61 Всього - 350       Рішення прийнято  

234  

Поіменне голосування про визначення проекту  Закону  №8381 невідкладним та 

скорочення строків внесення альтернативних законопроектів до початку розгляду 

питання  

Відсутній   

  Час голосування - 12:28:35  

За - 292 Проти - 0 Утримались - 2 Не голосували - 56 Всього - 350       Рішення прийнято  

235  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо 

запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі 

товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну 

таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних 

загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні (№8381)  

За   

  Час голосування - 12:28:56  

За - 253 Проти - 0 Утримались - 32 Не голосували - 65 Всього - 350       Рішення прийнято  
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236  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Закону України 

"Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних 

закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного 

призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності 

державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму 

воєнного стану в Україні (№8381) - за основу  

За   

  Час голосування - 12:38:37  

За - 290 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 54 Всього - 344       Рішення прийнято  

237  

Поіменне голосування про скорочення терміну підготовки до другого читання 

проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі" 

щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про 

закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять 

державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від 

воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні (№8381)  

За   

  Час голосування - 12:39:14  

За - 242 Проти - 0 Утримались - 36 Не голосували - 65 Всього - 343       Рішення прийнято  

238  

Поіменне голосування про поправку №50 до 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)  

За   

  Час голосування - 12:43:40  

За - 102 Проти - 0 Утримались - 116 Не голосували - 125 Всього - 343       Рішення не прийнято  

239  

Поіменне голосування про поправку №164 до 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)  

За   

  Час голосування - 12:44:06  

За - 104 Проти - 0 Утримались - 112 Не голосували - 129 Всього - 345       Рішення не прийнято  

240  

Поіменне голосування про поправку №293 до 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)  

За   

  Час голосування - 12:44:31  

За - 98 Проти - 0 Утримались - 120 Не голосували - 125 Всього - 343       Рішення не прийнято  

241  

Поіменне голосування про поправку №382 до 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)  

За   

  Час голосування - 12:44:58  

За - 100 Проти - 0 Утримались - 126 Не голосували - 116 Всього - 342       Рішення не прийнято  

242  

Поіменне голосування про поправку №457 до 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)  

За   

  Час голосування - 12:45:24  

За - 95 Проти - 0 Утримались - 128 Не голосували - 119 Всього - 342       Рішення не прийнято  

243  

Поіменне голосування про поправку №464 до 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)  

За   

  Час голосування - 12:45:52  

За - 97 Проти - 0 Утримались - 134 Не голосували - 111 Всього - 342       Рішення не прийнято  

244  

Поіменне голосування про поправку №570 до 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)  

За   

  Час голосування - 12:46:24  

За - 98 Проти - 0 Утримались - 139 Не голосували - 105 Всього - 342       Рішення не прийнято  

245  

Поіменне голосування про поправку №12 до 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)  

За   
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  Час голосування - 12:48:58  

За - 108 Проти - 0 Утримались - 124 Не голосували - 110 Всього - 342       Рішення не прийнято  

246  

Поіменне голосування про поправку №3 до 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)  

За   

  Час голосування - 12:51:29  

За - 101 Проти - 3 Утримались - 106 Не голосували - 126 Всього - 336       Рішення не прийнято  

247  

Поіменне голосування про поправку №10 до 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)  

За   

  Час голосування - 12:53:02  

За - 87 Проти - 1 Утримались - 103 Не голосували - 143 Всього - 334       Рішення не прийнято  

248  

Поіменне голосування про поправку №23 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:54:35  

За - 102 Проти - 1 Утримались - 80 Не голосували - 152 Всього - 335       Рішення не прийнято  

249  

Поіменне голосування про поправку №24 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:56:00  

За - 94 Проти - 0 Утримались - 85 Не голосували - 154 Всього - 333       Рішення не прийнято  

250  

Поіменне голосування про поправку №30 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:58:30  

За - 95 Проти - 1 Утримались - 85 Не голосували - 151 Всього - 332       Рішення не прийнято  

251  

Поіменне голосування про поправку №34 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 12:59:58  

За - 84 Проти - 0 Утримались - 84 Не голосували - 162 Всього - 330       Рішення не прийнято  

252  

Поіменне голосування про поправку №39 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:01:28  

За - 85 Проти - 1 Утримались - 83 Не голосували - 156 Всього - 325       Рішення не прийнято  

253  

Поіменне голосування про поправку №40 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:03:00  

За - 87 Проти - 0 Утримались - 90 Не голосували - 152 Всього - 329       Рішення не прийнято  

254  

Поіменне голосування про поправку №41 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:04:25  

За - 84 Проти - 0 Утримались - 88 Не голосували - 157 Всього - 329       Рішення не прийнято  

255  

Поіменне голосування про поправку №42 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:06:32  

За - 73 Проти - 0 Утримались - 83 Не голосували - 172 Всього - 328       Рішення не прийнято  
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256  

Поіменне голосування про поправку №48 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:08:06  

За - 75 Проти - 0 Утримались - 78 Не голосували - 172 Всього - 325       Рішення не прийнято  

257  

Поіменне голосування про поправку №60 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:10:13  

За - 77 Проти - 1 Утримались - 79 Не голосували - 170 Всього - 327       Рішення не прийнято  

258  

Поіменне голосування про поправку №69 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:12:21  

За - 70 Проти - 0 Утримались - 88 Не голосували - 165 Всього - 323       Рішення не прийнято  

259  

Поіменне голосування про поправку №70 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:14:43  

За - 69 Проти - 0 Утримались - 85 Не голосували - 168 Всього - 322       Рішення не прийнято  

260  

Поіменне голосування про поправку №71 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:16:48  

За - 68 Проти - 0 Утримались - 89 Не голосували - 164 Всього - 321       Рішення не прийнято  

261  

Поіменне голосування про поправку №72 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:18:30  

За - 66 Проти - 0 Утримались - 82 Не голосували - 171 Всього - 319       Рішення не прийнято  

262  

Поіменне голосування про поправку №73 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:20:37  

За - 67 Проти - 0 Утримались - 82 Не голосували - 165 Всього - 314       Рішення не прийнято  

263  

Поіменне голосування про поправку №74 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:22:39  

За - 67 Проти - 0 Утримались - 80 Не голосували - 167 Всього - 314       Рішення не прийнято  

264  

Поіменне голосування про поправку №82 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:24:25  

За - 61 Проти - 0 Утримались - 77 Не голосували - 175 Всього - 313       Рішення не прийнято  

265  

Поіменне голосування про поправку №86 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:26:51  

За - 51 Проти - 0 Утримались - 82 Не голосували - 176 Всього - 309       Рішення не прийнято  
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266  

Поіменне голосування про поправку №92 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:28:47  

За - 45 Проти - 0 Утримались - 86 Не голосували - 176 Всього - 307       Рішення не прийнято  

267  

Поіменне голосування про поправку №94 до 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)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:30:30  

За - 51 Проти - 0 Утримались - 81 Не голосували - 174 Всього - 306       Рішення не прийнято  

268  

Поіменне голосування про поправку №112 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:32:31  

За - 51 Проти - 0 Утримались - 74 Не голосували - 178 Всього - 303       Рішення не прийнято  

269  

Поіменне голосування про поправку №123 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:34:13  

За - 53 Проти - 0 Утримались - 73 Не голосували - 178 Всього - 304       Рішення не прийнято  

270  

Поіменне голосування про поправку №128 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:36:08  

За - 50 Проти - 0 Утримались - 74 Не голосували - 177 Всього - 301       Рішення не прийнято  

271  

Поіменне голосування про поправку №130 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:37:59  

За - 43 Проти - 2 Утримались - 75 Не голосували - 183 Всього - 303       Рішення не прийнято  

272  

Поіменне голосування про поправку №137 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:39:31  

За - 40 Проти - 0 Утримались - 81 Не голосували - 181 Всього - 302       Рішення не прийнято  

273  

Поіменне голосування про поправку №140 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:41:43  

За - 40 Проти - 0 Утримались - 85 Не голосували - 178 Всього - 303       Рішення не прийнято  

274  

Поіменне голосування про поправку №142 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:43:11  

За - 41 Проти - 2 Утримались - 77 Не голосували - 184 Всього - 304       Рішення не прийнято  

275  

Поіменне голосування про поправку №144 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:44:47  

За - 39 Проти - 2 Утримались - 80 Не голосували - 182 Всього - 303       Рішення не прийнято  
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Номер  Назва голосування  
Голосування 

депутата  

276  

Поіменне голосування про поправку №150 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:46:49  

За - 40 Проти - 1 Утримались - 86 Не голосували - 172 Всього - 299       Рішення не прийнято  

277  

Поіменне голосування про поправку №155 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:49:13  

За - 45 Проти - 1 Утримались - 79 Не голосували - 175 Всього - 300       Рішення не прийнято  

278  

Поіменне голосування про поправку №156 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:50:42  

За - 46 Проти - 0 Утримались - 77 Не голосували - 176 Всього - 299       Рішення не прийнято  

279  

Поіменне голосування про поправку №162 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:52:12  

За - 46 Проти - 1 Утримались - 79 Не голосували - 173 Всього - 299       Рішення не прийнято  

280  

Поіменне голосування про поправку №165 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:54:06  

За - 45 Проти - 2 Утримались - 76 Не голосували - 176 Всього - 299       Рішення не прийнято  

281  

Поіменне голосування про поправку №167 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:55:58  

За - 46 Проти - 1 Утримались - 80 Не голосували - 172 Всього - 299       Рішення не прийнято  

282  

Поіменне голосування про поправку №171 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:57:31  

За - 46 Проти - 2 Утримались - 82 Не голосували - 169 Всього - 299       Рішення не прийнято  

283  

Поіменне голосування про поправку №173 до 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)  

За   

  Час голосування - 13:59:00  

За - 47 Проти - 2 Утримались - 76 Не голосували - 172 Всього - 297       Рішення не прийнято  

284  

Поіменне голосування про поправку №179 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:00:28  

За - 43 Проти - 2 Утримались - 81 Не голосували - 170 Всього - 296       Рішення не прийнято  

285  

Поіменне голосування про поправку №181 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:01:59  

За - 37 Проти - 2 Утримались - 76 Не голосували - 179 Всього - 294       Рішення не прийнято  
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286  

Поіменне голосування про поправку №183 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:03:37  

За - 33 Проти - 1 Утримались - 70 Не голосували - 186 Всього - 290       Рішення не прийнято  

287  

Поіменне голосування про поправку №188 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:05:06  

За - 26 Проти - 0 Утримались - 65 Не голосували - 197 Всього - 288       Рішення не прийнято  

288  

Поіменне голосування про поправку №195 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:08:26  

За - 26 Проти - 0 Утримались - 56 Не голосували - 204 Всього - 286       Рішення не прийнято  

289  

Поіменне голосування про поправку №200 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:10:34  

За - 24 Проти - 0 Утримались - 52 Не голосували - 207 Всього - 283       Рішення не прийнято  

290  

Поіменне голосування про поправку №202 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:13:04  

За - 25 Проти - 0 Утримались - 52 Не голосували - 204 Всього - 281       Рішення не прийнято  

291  

Поіменне голосування про поправку №207 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:14:34  

За - 23 Проти - 0 Утримались - 48 Не голосували - 210 Всього - 281       Рішення не прийнято  

292  

Поіменне голосування про поправку №212 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:15:59  

За - 24 Проти - 0 Утримались - 45 Не голосували - 210 Всього - 279       Рішення не прийнято  

293  

Поіменне голосування про поправку №215 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:17:37  

За - 22 Проти - 0 Утримались - 46 Не голосували - 211 Всього - 279       Рішення не прийнято  

294  

Поіменне голосування про поправку №217 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:19:04  

За - 27 Проти - 0 Утримались - 42 Не голосували - 209 Всього - 278       Рішення не прийнято  

295  

Поіменне голосування про поправку №221 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:22:59  

За - 22 Проти - 0 Утримались - 41 Не голосували - 216 Всього - 279       Рішення не прийнято  
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296  

Поіменне голосування про поправку №224 до 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)  

За   

  Час голосування - 14:25:06  

За - 19 Проти - 0 Утримались - 38 Не голосували - 221 Всього - 278       Рішення не прийнято  

297  

Поіменне голосування про поправку №226 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:26:35  

За - 21 Проти - 1 Утримались - 37 Не голосували - 218 Всього - 277       Рішення не прийнято  

298  

Поіменне голосування про поправку №232 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:28:25  

За - 21 Проти - 1 Утримались - 37 Не голосували - 218 Всього - 277       Рішення не прийнято  

299  

Поіменне голосування про поправку №238 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:33:35  

За - 19 Проти - 0 Утримались - 29 Не голосували - 229 Всього - 277       Рішення не прийнято  

300  

Поіменне голосування про поправку №246 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:35:02  

За - 17 Проти - 0 Утримались - 34 Не голосували - 225 Всього - 276       Рішення не прийнято  

301  

Поіменне голосування про поправку №253 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:36:58  

За - 29 Проти - 1 Утримались - 18 Не голосували - 228 Всього - 276       Рішення не прийнято  

302  

Поіменне голосування про поправку №259 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:38:47  

За - 29 Проти - 0 Утримались - 19 Не голосували - 228 Всього - 276       Рішення не прийнято  

303  

Поіменне голосування про поправку №263 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:42:19  

За - 23 Проти - 2 Утримались - 24 Не голосували - 227 Всього - 276       Рішення не прийнято  

304  

Поіменне голосування про поправку №266 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:44:13  

За - 16 Проти - 0 Утримались - 28 Не голосували - 233 Всього - 277       Рішення не прийнято  

305  

Поіменне голосування про поправку №268 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:46:10  

За - 22 Проти - 0 Утримались - 23 Не голосували - 233 Всього - 278       Рішення не прийнято  
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306  

Поіменне голосування про поправку №271 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:47:38  

За - 21 Проти - 0 Утримались - 23 Не голосували - 233 Всього - 277       Рішення не прийнято  

307  

Поіменне голосування про поправку №275 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:49:08  

За - 21 Проти - 0 Утримались - 23 Не голосували - 233 Всього - 277       Рішення не прийнято  

308  

Поіменне голосування про поправку №281 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:50:30  

За - 16 Проти - 0 Утримались - 26 Не голосували - 233 Всього - 275       Рішення не прийнято  

309  

Поіменне голосування про поправку №284 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:52:03  

За - 18 Проти - 1 Утримались - 25 Не голосували - 231 Всього - 275       Рішення не прийнято  

310  

Поіменне голосування про поправку №285 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:53:12  

За - 17 Проти - 1 Утримались - 27 Не голосували - 230 Всього - 275       Рішення не прийнято  

311  

Поіменне голосування про поправку №288 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:54:42  

За - 16 Проти - 0 Утримались - 25 Не голосували - 234 Всього - 275       Рішення не прийнято  

312  

Поіменне голосування про поправку №302 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:56:11  

За - 18 Проти - 0 Утримались - 25 Не голосували - 231 Всього - 274       Рішення не прийнято  

313  

Поіменне голосування про поправку №306 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:56:37  

За - 17 Проти - 1 Утримались - 26 Не голосували - 230 Всього - 274       Рішення не прийнято  

314  

Поіменне голосування про поправку №312 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:58:27  

За - 17 Проти - 0 Утримались - 25 Не голосували - 231 Всього - 273       Рішення не прийнято  

315  

Поіменне голосування про поправку №323 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 14:59:58  

За - 17 Проти - 1 Утримались - 21 Не голосували - 234 Всього - 273       Рішення не прийнято  
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316  

Поіменне голосування про поправку №329 до 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)  

Не голосував   

  Час голосування - 15:01:50  

За - 37 Проти - 2 Утримались - 5 Не голосували - 229 Всього - 273       Рішення не прийнято  

23.02.2023  

317  Сигнальне голосування  За   

  Час голосування - 12:39:39  

За - 238 Проти - 5 Утримались - 10 Не голосували - 87 Всього - 340       Рішення прийнято  

318  

Поіменне голосування про проект  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) - у другому читанні та в цілому  

За   

  Час голосування - 12:49:26  

За - 275 Проти - 1 Утримались - 33 Не голосували - 41 Всього - 350       Рішення прийнято  

319  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 22 лютого 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ 

Російської Федерації" (№9045)  

За   

  Час голосування - 12:50:18  

За - 323 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 30 Всього - 353       Рішення прийнято  

320  

Поіменне голосування про проект  Постанови про затвердження рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року "Про 

застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації" (№9045) - в 

цілому  

За   

  Час голосування - 12:51:00  

За - 325 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 26 Всього - 351       Рішення прийнято  

321  

Поіменне голосування про поправку №8 до проекту Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної 

кампанії 2023 року (№8228-1)  

Утримався   

  Час голосування - 12:55:57  

За - 109 Проти - 6 Утримались - 167 Не голосували - 72 Всього - 354       Рішення не прийнято  

322  

Поіменне голосування про поправку №11 до проекту Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної 

кампанії 2023 року (№8228-1)  

Утримався   

  Час голосування - 12:58:20  

За - 95 Проти - 1 Утримались - 178 Не голосували - 82 Всього - 356       Рішення не прийнято  

323  

Поіменне голосування про поправку №19 до проекту Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної 

кампанії 2023 року (№8228-1)  

Утримався   

  Час голосування - 13:00:58  

За - 102 Проти - 0 Утримались - 171 Не голосували - 84 Всього - 357       Рішення не прийнято  

324  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року 

(№8228-1) - у другому читанні та в цілому  

За   

  Час голосування - 13:01:47  

За - 285 Проти - 0 Утримались - 32 Не голосували - 41 Всього - 358       Рішення прийнято  

325  

Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Корнієнка 

О.С. про невідкладне підписання прийнятого в цілому проекту Закону №8228-1 

та негайне направлення його Президентові України  

За   

  Час голосування - 13:02:28  

За - 293 Проти - 0 Утримались - 22 Не голосували - 42 Всього - 357       Рішення прийнято  

326  

Поіменне голосування про проект  Закону про ратифікацію Угоди між Україною 

та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу 

"Цифрова Європа" (2021 – 2027) (№0187) - за основу та в цілому  

За   

  Час голосування - 13:04:20  

За - 325 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 30 Всього - 355       Рішення прийнято  
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327  

Поіменне голосування про позбавлення народного депутата України Лероса Гео 

Багратовича права брати участь у одному пленарному засіданні Верховної Ради 

України і доведення такого рішення до відома виборців через газету "Голос 

України"  

За   

  Час голосування - 13:08:29  

За - 261 Проти - 24 Утримались - 8 Не голосували - 49 Всього - 342       Рішення прийнято  

328  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України 

Трухіна О.М. (№9056)  

За   

  Час голосування - 13:13:43  

За - 259 Проти - 1 Утримались - 31 Не голосували - 60 Всього - 351       Рішення прийнято  

329  
Поіменне голосування про проект  Постанови про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України Трухіна О.М. (№9056) - в цілому  
Утримався   

  Час голосування - 13:24:39  

За - 288 Проти - 2 Утримались - 7 Не голосували - 50 Всього - 347       Рішення прийнято  

330  
Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови №8121  
За   

  Час голосування - 13:27:57  

За - 260 Проти - 1 Утримались - 42 Не голосували - 50 Всього - 353       Рішення прийнято  

331  
Поіменне голосування про проект  Постанови №8121 - в цілому з урахуванням 

пропозицій Комітету  
За   

  Час голосування - 13:38:24  

За - 298 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 54 Всього - 352       Рішення прийнято  

332  

Поіменне голосування про проект  Постанови про внесення змін до додатка до 

Постанови Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети 

відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№8136) - в 

цілому з урахуванням пропозицій Комітету  

За   

  Час голосування - 13:39:07  

За - 295 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 60 Всього - 355       Рішення прийнято  

333  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про деякі питання унормування діяльності Державного підприємства 

"Редакція газети "Голос України" (№8355)  

За   

  Час голосування - 13:39:36  

За - 252 Проти - 0 Утримались - 46 Не голосували - 58 Всього - 356       Рішення прийнято  

334  

Поіменне голосування про проект  Постанови про деякі питання унормування 

діяльності Державного підприємства "Редакція газети "Голос України" (№8355) - 

в цілому з урахуванням пропозицій Комітету  

За   

  Час голосування - 13:42:38  

За - 249 Проти - 0 Утримались - 29 Не голосували - 77 Всього - 355       Рішення прийнято  

335  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо строків повноважень 

тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради 

України в умовах воєнного стану, надзвичайного стану (№7320)  

За   

  Час голосування - 13:43:12  

За - 238 Проти - 2 Утримались - 38 Не голосували - 77 Всього - 355       Рішення прийнято  

336  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо строків повноважень тимчасових слідчих комісій і тимчасових 

спеціальних комісій Верховної Ради України в умовах воєнного стану, 

надзвичайного стану (№7320) - за основу з доопрацюванням положень відповідно 

до ч.1 ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 13:52:45  

За - 266 Проти - 0 Утримались - 14 Не голосували - 71 Всього - 351       Рішення прийнято  

337  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з 

розслідування можливих фактів порушення законодавства під час відчуження 

об'єктів державної власності України, розташованих за кордоном (№8112)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:53:23  

За - 237 Проти - 1 Утримались - 45 Не голосували - 68 Всього - 351       Рішення прийнято  

338  

Поіменне голосування про проект  Постанови про утворення Тимчасової слідчої 

комісії Верховної Ради України з розслідування можливих фактів порушення 

законодавства під час відчуження об'єктів державної власності України, 

розташованих за кордоном (№8112) - в цілому з урахуванням пропозицій 

Комітету  

Відсутній   
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  Час голосування - 13:54:09  

За - 301 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 51 Всього - 352       Рішення прийнято  

339  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо заборони поширення 

інформації про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного 

стану (№9005)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:54:41  

За - 256 Проти - 1 Утримались - 19 Не голосували - 74 Всього - 350       Рішення прийнято  

340  

Поіменне голосування про визначення невідкладним проекту  Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо заборони поширення інформації 

про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного стану 

(№9005) та скорочення строків внесення альтернативних законопроектів до 

початку розгляду питання  

Відсутній   

  Час голосування - 13:55:09  

За - 242 Проти - 3 Утримались - 34 Не голосували - 72 Всього - 351       Рішення прийнято  

341  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо заборони поширення 

інформації про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного 

стану (№9005)  

Відсутній   

  Час голосування - 13:55:30  

За - 231 Проти - 6 Утримались - 41 Не голосували - 73 Всього - 351       Рішення прийнято  

342  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання Верховної 

Ради України під час дії воєнного стану (№9005) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 14:09:21  

За - 234 Проти - 9 Утримались - 18 Не голосували - 80 Всього - 341       Рішення прийнято  

343  

Поіменне голосування про скорочення терміну підготовки до другого читання 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони 

поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії 

воєнного стану (№9005)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:09:49  

За - 216 Проти - 4 Утримались - 45 Не голосували - 77 Всього - 342       Рішення не прийнято  

344  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №10 до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації 

топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах 

України (№7253)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:13:31  

За - 225 Проти - 2 Утримались - 14 Не голосували - 106 Всього - 347       Рішення не прийнято  

345  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Закону України 

"Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування 

використання географічних назв у населених пунктах України (№7253) - у 

другому читанні та в цілому  

Відсутній   

  Час голосування - 14:17:04  

За - 48 Проти - 5 Утримались - 170 Не голосували - 114 Всього - 337       Рішення не прийнято  

346  

Поіменне голосування про направлення на повторне друге читання проекту  

Закону про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо 

деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у 

населених пунктах України (№7253)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:17:33  

За - 264 Проти - 1 Утримались - 4 Не голосували - 80 Всього - 349       Рішення прийнято  

347  

Поіменне голосування про скорочення терміну підготовки до повторного другого 

читання проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про географічні 

назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (№7253)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:17:56  

За - 265 Проти - 2 Утримались - 7 Не голосували - 75 Всього - 349       Рішення прийнято  

348  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про публічні закупівлі" щодо можливості змінення умов договору про 

закупівлю (№9027)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:22:24  

За - 233 Проти - 0 Утримались - 46 Не голосували - 71 Всього - 350       Рішення прийнято  
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349  

Поіменне голосування про визначення невідкладним проекту  Закону про 

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

України "Про публічні закупівлі" щодо можливості змінення умов договору про 

закупівлю (№9027) та скорочення строків внесення альтернативних 

законопроектів наполовину  

Відсутній   

  Час голосування - 14:22:57  

За - 227 Проти - 1 Утримались - 46 Не голосували - 73 Всього - 347       Рішення прийнято  

350  
Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів 

№5344, №5344-1, №5344-2, №5344-3, №5344-д  
Відсутній   

  Час голосування - 14:23:39  

За - 230 Проти - 8 Утримались - 31 Не голосували - 75 Всього - 344       Рішення прийнято  

351  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю (№5344-д) - за 

основу  

Відсутній   

  Час голосування - 14:43:56  

За - 205 Проти - 0 Утримались - 34 Не голосували - 103 Всього - 342       Рішення не прийнято  

352  

Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту  

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб 

з інвалідністю на працю (№5344-д)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:44:57  

За - 245 Проти - 0 Утримались - 17 Не голосували - 78 Всього - 340       Рішення прийнято  

353  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення 

додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та 

деяких інших питань (№7731)  

Відсутній   

  Час голосування - 14:45:39  

За - 217 Проти - 1 Утримались - 40 Не голосували - 84 Всього - 342       Рішення прийнято  

354  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Кодексу законів 

про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового 

договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань (№7731) - за основу з 

доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 14:50:17  

За - 245 Проти - 0 Утримались - 31 Не голосували - 70 Всього - 346       Рішення прийнято  

355  
Поіменне голосування про підтвердження поправки №170 до проекту Закону про 

колективні угоди та договори (№7628)  
Відсутній   

  Час голосування - 15:07:34  

За - 224 Проти - 1 Утримались - 32 Не голосували - 85 Всього - 342       Рішення не прийнято  

356  
Поіменне голосування про підтвердження поправки №192 до проекту Закону про 

колективні угоди та договори (№7628)  
Відсутній   

  Час голосування - 15:09:34  

За - 237 Проти - 0 Утримались - 40 Не голосували - 65 Всього - 342       Рішення прийнято  

357  
Поіменне голосування про проект  Закону про колективні угоди та договори 

(№7628) - у другому читанні та в цілому  
Відсутній   

  Час голосування - 15:10:16  

За - 261 Проти - 10 Утримались - 20 Не голосували - 57 Всього - 348       Рішення прийнято  

358  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та 

господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі (№8205)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:10:58  

За - 258 Проти - 0 Утримались - 31 Не голосували - 57 Всього - 346       Рішення прийнято  

359  

Поіменне голосування про проект  Закону про особливості припинення за 

рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі 

(№8205) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 15:20:29  

За - 244 Проти - 13 Утримались - 26 Не голосували - 65 Всього - 348       Рішення прийнято  

360  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до Закону України "Про Фонд державного майна України" 

щодо оптимізації структури Фонду державного майна України (№8250)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:21:04  

За - 242 Проти - 1 Утримались - 34 Не голосували - 69 Всього - 346       Рішення прийнято  



  33 

Номер  Назва голосування  
Голосування 

депутата  

361  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Закону України 

"Про Фонд державного майна України" щодо оптимізації структури Фонду 

державного майна України (№8250) - за основу з доопрацюванням положень 

відповідно до ч.1 ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 15:30:11  

За - 259 Проти - 0 Утримались - 10 Не голосували - 70 Всього - 339       Рішення прийнято  

362  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної цільової 

підтримки окремим категоріям осіб у сферах професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої, вищої освіти (№8400)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:30:53  

За - 273 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 63 Всього - 336       Рішення прийнято  

363  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної цільової 

підтримки окремим категоріям осіб у сферах професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої, вищої освіти (№8400)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:31:15  

За - 234 Проти - 2 Утримались - 34 Не голосували - 67 Всього - 337       Рішення прийнято  

364  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо надання державної цільової підтримки окремим категоріям осіб у 

сферах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти 

(№8400) - за основу  

Відсутній   

  Час голосування - 15:32:05  

За - 281 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 55 Всього - 336       Рішення прийнято  

365  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо надання державної цільової підтримки окремим категоріям осіб у 

сферах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти 

(№8400) - в цілому з урахуванням пропозицій Комітету  

Відсутній   

  Час голосування - 15:32:44  

За - 282 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 55 Всього - 337       Рішення прийнято  

366  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни 

цільового призначення земельних ділянок (№8178, №8178-1)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:33:21  

За - 220 Проти - 3 Утримались - 34 Не голосували - 76 Всього - 333       Рішення прийнято  

367  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення 

земельних ділянок (№8178-1) - за основу з доопрацюванням положень відповідно 

до ч.1 ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 15:42:47  

За - 187 Проти - 4 Утримались - 34 Не голосували - 95 Всього - 320       Рішення не прийнято  

368  

Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту  

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

зміни цільового призначення земельних ділянок (№8178-1)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:43:26  

За - 199 Проти - 2 Утримались - 29 Не голосували - 92 Всього - 322       Рішення не прийнято  

369  

Поіменне голосування про повернення на доопрацювання суб'єкту права 

законодавчої ініціативи проекту  Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення 

земельних ділянок (№8178-1)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:44:05  

За - 201 Проти - 3 Утримались - 28 Не голосували - 89 Всього - 321       Рішення не прийнято  

370  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення 

земельних ділянок (№8178) - за основу з доопрацюванням положень відповідно 

до ч.1 ст.116  

Відсутній   

  Час голосування - 15:44:46  

За - 172 Проти - 5 Утримались - 43 Не голосували - 104 Всього - 324       Рішення не прийнято  

371  

Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту  

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

зміни цільового призначення земельних ділянок (№8178)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:45:10  

За - 179 Проти - 1 Утримались - 40 Не голосували - 104 Всього - 324       Рішення не прийнято  
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372  

Поіменне голосування про повернення на доопрацювання суб'єкту права 

законодавчої ініціативи проекту  Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення 

земельних ділянок (№8178)  

Відсутній   

  Час голосування - 15:45:45  

За - 190 Проти - 2 Утримались - 31 Не голосували - 100 Всього - 323       Рішення не прийнято  

24.02.2023  

373  Сигнальне голосування  Не голосував   

  Час голосування - 10:35:31  

За - 303 Проти - 3 Утримались - 5 Не голосували - 43 Всього - 354       Рішення прийнято  

374  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів і урядів 

демократичних держав та міжнародних організацій з нагоди річниці початку 

повномасштабної загарбницької війни російської федерації проти України 

(№9034)  

Не голосував   

  Час голосування - 10:37:44  

За - 307 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 46 Всього - 354       Рішення прийнято  

375  

Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту 

Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів і урядів 

демократичних держав та міжнародних організацій з нагоди річниці початку 

повномасштабної загарбницької війни російської федерації проти України 

(№9034)  

Не голосував   

  Час голосування - 10:38:11  

За - 283 Проти - 0 Утримались - 31 Не голосували - 43 Всього - 357       Рішення прийнято  

376  

Поіменне голосування про проект  Постанови про Звернення Верховної Ради 

України до парламентів і урядів демократичних держав та міжнародних 

організацій з нагоди річниці початку повномасштабної загарбницької війни 

російської федерації проти України (№9034) - в цілому з урахуванням пропозицій 

Комітету  

За   

  Час голосування - 11:04:13  

За - 313 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 45 Всього - 358       Рішення прийнято  

377  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Климпуш-

Цинцадзе І.О.  
Не голосував   

  Час голосування - 11:05:23  

За - 295 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 60 Всього - 355       Рішення прийнято  

378  
Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів постанов 

№9039, №9040, №9057  
За   

  Час голосування - 11:06:24  

За - 260 Проти - 3 Утримались - 40 Не голосували - 52 Всього - 355       Рішення прийнято  

379  
Поіменне голосування про проект  Постанови про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України Солода Ю.В. (№9039) - в цілому  
За   

  Час голосування - 11:15:58  

За - 325 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 27 Всього - 352       Рішення прийнято  

380  
Поіменне голосування про проект  Постанови про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України Королевської Н.Ю. (№9040) - в цілому  
За   

  Час голосування - 11:16:39  

За - 332 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 24 Всього - 356       Рішення прийнято  

381  
Поіменне голосування про проект  Постанови про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України Волошина О.А. (№9057) - в цілому  
За   

  Час голосування - 11:17:18  

За - 330 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 26 Всього - 356       Рішення прийнято  

382  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів 

держав-учасниць першого Парламентського саміту Кримської платформи з 

нагоди 9-ої річниці спроби анексії та тимчасової окупації Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя російською федерацією щодо консолідації дій, 

спрямованих на подальший спротив окупації півострова та подолання наслідків 

такої окупації після її припинення (№9035)  

За   

  Час голосування - 11:18:26  

За - 329 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 27 Всього - 356       Рішення прийнято  
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383  

Поіменне голосування про проект  Постанови про Звернення Верховної Ради 

України до національних парламентів держав-учасниць першого 

Парламентського саміту Кримської платформи з нагоди 9-ої річниці спроби 

анексії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

російською федерацією щодо консолідації дій, спрямованих на подальший 

спротив окупації півострова та подолання наслідків такої окупації після її 

припинення (№9035) - в цілому з урахуванням пропозицій Комітету  

За   

  Час голосування - 11:19:21  

За - 330 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 26 Всього - 356       Рішення прийнято  

384  
Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту 

Постанови №9038  
За   

  Час голосування - 11:20:22  

За - 331 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 26 Всього - 357       Рішення прийнято  

385  Поіменне голосування про проект  Постанови №9038 - в цілому  За   

  Час голосування - 11:21:19  

За - 330 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 27 Всього - 357       Рішення прийнято  

386  
Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів 

№0182, №0183  
За   

  Час голосування - 11:22:08  

За - 259 Проти - 7 Утримались - 48 Не голосували - 41 Всього - 355       Рішення прийнято  

387  

Поіменне голосування про проект  Закону про денонсацію Договору між 

Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні 

Азовського моря і Керченської протоки (№0182) - за основу та в цілому з 

урахуванням пропозицій Комітету  

За   

  Час голосування - 11:32:34  

За - 303 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 47 Всього - 350       Рішення прийнято  

388  

Поіменне голосування про проект  Закону про вихід з Угоди про створення 

Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва від 2 квітня 2001 

року (№0183) - за основу та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету  

Не голосував   

  Час голосування - 11:33:18  

За - 305 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 45 Всього - 350       Рішення прийнято  

389  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо зареєстрованого місця проживання неповнолітніх осіб на період 

тимчасової окупації Російською Федерацією території України (№8092) - за 

основу  

За   

  Час голосування - 11:34:10  

За - 309 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 39 Всього - 348       Рішення прийнято  

390  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення зміни до статті 2 Закону 

України «Про Національну гвардію України» щодо удосконалення нормативно-

правового регулювання діяльності Національної гвардії України (№8303) - за 

основу  

За   

  Час голосування - 11:34:54  

За - 291 Проти - 0 Утримались - 15 Не голосували - 43 Всього - 349       Рішення прийнято  

391  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення зміни до статті 2 Закону 

України «Про Національну гвардію України» щодо удосконалення нормативно-

правового регулювання діяльності Національної гвардії України (№8303) - в 

цілому  

За   

  Час голосування - 11:35:30  

За - 293 Проти - 0 Утримались - 15 Не голосували - 41 Всього - 349       Рішення прийнято  

392  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо захисту державного кордону України (№7475) - у другому читанні 

та в цілому  

За   

  Час голосування - 11:36:28  

За - 310 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 39 Всього - 349       Рішення прийнято  

393  
Поіменне голосування про поправку №317 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
За   

  Час голосування - 11:43:17  

За - 191 Проти - 0 Утримались - 10 Не голосували - 142 Всього - 343       Рішення не прийнято  

394  
Поіменне голосування про поправку №403 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 11:57:38  

За - 97 Проти - 0 Утримались - 92 Не голосували - 152 Всього - 341       Рішення не прийнято  
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395  
Поіменне голосування про поправку №614 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
За   

  Час голосування - 11:58:10  

За - 102 Проти - 0 Утримались - 95 Не голосували - 142 Всього - 339       Рішення не прийнято  

396  
Поіменне голосування про поправку №349 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:01:20  

За - 94 Проти - 0 Утримались - 118 Не голосували - 127 Всього - 339       Рішення не прийнято  

397  
Поіменне голосування про поправку №372 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:01:49  

За - 92 Проти - 0 Утримались - 125 Не голосували - 124 Всього - 341       Рішення не прийнято  

398  
Поіменне голосування про поправку №361 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:04:08  

За - 95 Проти - 0 Утримались - 124 Не голосували - 122 Всього - 341       Рішення не прийнято  

399  
Поіменне голосування про поправку №477 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Не голосував   

  Час голосування - 12:08:43  

За - 105 Проти - 0 Утримались - 115 Не голосували - 123 Всього - 343       Рішення не прийнято  

400  
Поіменне голосування про поправку №674 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:14:25  

За - 96 Проти - 0 Утримались - 110 Не голосували - 130 Всього - 336       Рішення не прийнято  

401  
Поіменне голосування про поправку №523 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
За   

  Час голосування - 12:16:03  

За - 115 Проти - 1 Утримались - 84 Не голосували - 136 Всього - 336       Рішення не прийнято  

402  
Поіменне голосування про поправку №524 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:18:20  

За - 105 Проти - 2 Утримались - 96 Не голосували - 132 Всього - 335       Рішення не прийнято  

403  
Поіменне голосування про поправку №298 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
За   

  Час голосування - 12:25:02  

За - 85 Проти - 0 Утримались - 131 Не голосували - 120 Всього - 336       Рішення не прийнято  

404  
Поіменне голосування про поправку №299 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:25:25  

За - 82 Проти - 0 Утримались - 140 Не голосували - 114 Всього - 336       Рішення не прийнято  

405  
Поіменне голосування про поправку №300 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:25:48  

За - 85 Проти - 0 Утримались - 145 Не голосували - 107 Всього - 337       Рішення не прийнято  

406  
Поіменне голосування про поправку №316 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:28:26  

За - 94 Проти - 0 Утримались - 150 Не голосували - 94 Всього - 338       Рішення не прийнято  

407  
Поіменне голосування про поправку №368 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:28:52  

За - 96 Проти - 0 Утримались - 148 Не голосували - 94 Всього - 338       Рішення не прийнято  

408  
Поіменне голосування про поправку №318 до проекту Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399)  
Утримався   

  Час голосування - 12:32:09  

За - 263 Проти - 0 Утримались - 9 Не голосували - 69 Всього - 341       Рішення прийнято  

409  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №704 до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" 

(№8399)  

Утримався   

  Час голосування - 12:34:54  

За - 210 Проти - 2 Утримались - 53 Не голосували - 75 Всього - 340       Рішення не прийнято  
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410  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №348 до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" 

(№8399)  

Утримався   

  Час голосування - 12:36:41  

За - 205 Проти - 1 Утримались - 57 Не голосували - 75 Всього - 338       Рішення не прийнято  

411  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №366 до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" 

(№8399)  

Утримався   

  Час голосування - 12:38:47  

За - 211 Проти - 2 Утримались - 55 Не голосували - 73 Всього - 341       Рішення не прийнято  

412  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №311 до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" 

(№8399)  

За   

  Час голосування - 12:41:56  

За - 238 Проти - 1 Утримались - 51 Не голосували - 53 Всього - 343       Рішення прийнято  

413  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №362 до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" 

(№8399)  

За   

  Час голосування - 12:43:55  

За - 251 Проти - 0 Утримались - 36 Не голосували - 56 Всього - 343       Рішення прийнято  

414  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №373 до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" 

(№8399)  

Утримався   

  Час голосування - 12:46:17  

За - 258 Проти - 1 Утримались - 32 Не голосували - 53 Всього - 344       Рішення прийнято  

415  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №378 до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" 

(№8399)  

За   

  Час голосування - 12:49:09  

За - 268 Проти - 1 Утримались - 28 Не голосували - 44 Всього - 341       Рішення прийнято  

416  

Поіменне голосування про підтвердження поправки №414 до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" 

(№8399)  

За   

  Час голосування - 12:50:56  

За - 67 Проти - 1 Утримались - 191 Не голосували - 80 Всього - 339       Рішення не прийнято  

417  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8399) - у другому читанні та в 

цілому  

За   

  Час голосування - 12:51:54  

За - 272 Проти - 2 Утримались - 18 Не голосували - 48 Всього - 340       Рішення прийнято  

418  

Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону 

про внесення змін і доповнень до Закону України “Про основи національного 

спротиву” щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору (№8028)  

За   

  Час голосування - 12:53:09  

За - 225 Проти - 1 Утримались - 17 Не голосували - 89 Всього - 332       Рішення не прийнято  

419  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до розділу VI 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про житлово-комунальні 

послуги" (№6103) - у другому читанні та в цілому  

За   

  Час голосування - 12:58:51  

За - 275 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 58 Всього - 333       Рішення прийнято  

420  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Закону України 

“Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та 

використання скидного енергопотенціалу” щодо розвитку високоефективної 

когенерації (№4527) - у другому читанні та в цілому  

За   

  Час голосування - 13:06:12  

За - 273 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 60 Всього - 333       Рішення прийнято  

421  

Поіменне голосування про  усунення неузгодженостей та неточностей у тексті 

прийнятого Закону України "Про акціонерне товариство “Національна атомна 

енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (реєстр. №8067)  

За   

  Час голосування - 13:11:59  

За - 237 Проти - 13 Утримались - 16 Не голосували - 65 Всього - 331       Рішення прийнято  
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422  

Поіменне голосування про поправку №31 до проекту Закону про деякі питання 

використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання паливної 

залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних 

транспортних засобів (№8172)  

За   

  Час голосування - 13:17:17  

За - 97 Проти - 1 Утримались - 132 Не голосували - 99 Всього - 329       Рішення не прийнято  

423  

Поіменне голосування про проект  Закону про деякі питання використання 

транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо подолання паливної залежності і 

розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів 

(№8172) - у другому читанні та в цілому  

За   

  Час голосування - 13:18:08  

За - 259 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 70 Всього - 330       Рішення прийнято  

424  
Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів 

№7466, №7466-1, №7466-2, №7468, №7468-1  
За   

  Час голосування - 13:19:17  

За - 235 Проти - 0 Утримались - 26 Не голосували - 67 Всього - 328       Рішення прийнято  

425  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на 

митну територію України (№7466) - за основу з доопрацюванням положень 

відповідно до ч.1 ст.116  

За   

  Час голосування - 13:28:50  

За - 212 Проти - 1 Утримались - 34 Не голосували - 80 Всього - 327       Рішення не прийнято  

426  

Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту  

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 

транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України (№7466)  

За   

  Час голосування - 13:29:43  

За - 217 Проти - 1 Утримались - 31 Не голосували - 78 Всього - 327       Рішення не прийнято  

427  

Поіменне голосування про повернення на доопрацювання суб'єкту права 

законодавчої ініціативи проекту  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на 

митну територію України (№7466)  

За   

  Час голосування - 13:30:27  

За - 225 Проти - 0 Утримались - 30 Не голосували - 73 Всього - 328       Рішення не прийнято  

428  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо справляння 

податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є 

транспортні засоби) (№7466-1) - за основу з доопрацюванням положень 

відповідно до ч.1 ст.116  

За   

  Час голосування - 13:31:24  

За - 211 Проти - 1 Утримались - 39 Не голосували - 77 Всього - 328       Рішення не прийнято  

429  

Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту  

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України (щодо справляння податків і зборів, інших 

обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби) 

(№7466-1)  

За   

  Час голосування - 13:31:49  

За - 217 Проти - 1 Утримались - 32 Не голосували - 78 Всього - 328       Рішення не прийнято  

430  

Поіменне голосування про повернення на доопрацювання суб'єкту права 

законодавчої ініціативи проекту  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо справляння 

податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є 

транспортні засоби) (№7466-1)  

За   

  Час голосування - 13:32:15  

За - 220 Проти - 1 Утримались - 32 Не голосували - 75 Всього - 328       Рішення не прийнято  

431  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на 

митну територію України (№7466-2) - за основу з доопрацюванням положень 

відповідно до ч.1 ст.116  

За   

  Час голосування - 13:32:57  

За - 211 Проти - 1 Утримались - 37 Не голосували - 79 Всього - 328       Рішення не прийнято  
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432  

Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту  

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 

транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України (№7466-2)  

За   

  Час голосування - 13:33:22  

За - 208 Проти - 1 Утримались - 37 Не голосували - 82 Всього - 328       Рішення не прийнято  

433  

Поіменне голосування про повернення на доопрацювання суб'єкту права 

законодавчої ініціативи проекту  Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на 

митну територію України (№7466-2) - повернення на доопрацювання суб'єкту 

права законодавчої ініціативи  

За   

  Час голосування - 13:33:51  

За - 220 Проти - 3 Утримались - 31 Не голосували - 74 Всього - 328       Рішення не прийнято  

434  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну 

територію України (№7468) - за основу з доопрацюванням положень відповідно 

до ч.1 ст.116  

За   

  Час голосування - 13:34:34  

За - 206 Проти - 1 Утримались - 40 Не голосували - 77 Всього - 324       Рішення не прийнято  

435  

Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту  

Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування 

транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України (№7468)  

За   

  Час голосування - 13:34:58  

За - 212 Проти - 0 Утримались - 39 Не голосували - 75 Всього - 326       Рішення не прийнято  

436  

Поіменне голосування про повернення на доопрацювання суб'єкту права 

законодавчої ініціативи проекту  Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну 

територію України (№7468)  

За   

  Час голосування - 13:35:21  

За - 220 Проти - 1 Утримались - 33 Не голосували - 72 Всього - 326       Рішення не прийнято  

437  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України (щодо вдосконалення процедури оподаткування транспортних засобів, 

що ввозяться на митну територію України) (№7468-1) - за основу з 

доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116  

За   

  Час голосування - 13:36:52  

За - 211 Проти - 0 Утримались - 37 Не голосували - 79 Всього - 327       Рішення не прийнято  

438  

Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту  

Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо вдосконалення 

процедури оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну 

територію України) (№7468-1)  

За   

  Час голосування - 13:37:15  

За - 220 Проти - 2 Утримались - 27 Не голосували - 78 Всього - 327       Рішення не прийнято  

439  

Поіменне голосування про повернення на доопрацювання суб'єкту права 

законодавчої ініціативи проекту  Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України (щодо вдосконалення процедури оподаткування транспортних засобів, 

що ввозяться на митну територію України) (№7468-1)  

За   

  Час голосування - 13:37:39  

За - 216 Проти - 8 Утримались - 28 Не голосували - 77 Всього - 329       Рішення не прийнято  

440  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Розділу XXI 

"Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо 

встановлення тимчасових особливостей визначення митної вартості товарів, що 

вивозяться за межі митної території України (№8274) - у другому читанні та в 

цілому  

За   

  Час голосування - 13:38:44  

За - 250 Проти - 0 Утримались - 8 Не голосували - 70 Всього - 328       Рішення прийнято  

441  
Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України 

Мотовиловця А.В.  
За   

  Час голосування - 13:39:59  

За - 257 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 66 Всього - 323       Рішення прийнято  
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442  

Поіменне голосування про проект  Закону про внесення змін до Закону України 

"Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних 

закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного 

призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності 

державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму 

воєнного стану в Україні (№8381) - у другому читанні та в цілому  

За   

  Час голосування - 13:41:00  

За - 264 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 64 Всього - 328       Рішення прийнято  

443  

Поіменне голосування про підтримку запиту народного депутата Дмитра Чорного 

до Президента України щодо присвоєння звання "Герой України" посмертно 

загиблим 25 грудня 2022 року учасникам української диверсійно-розвідувальної 

групи Юрію Горовцю, позивний "Святоша", Максиму Михайлову, позивний 

"Непийпиво", Тарасу Карпюку, позивний "Тарасій", Богдану Лягову, позивний 

"Аполлон"    

За   

  Час голосування - 13:42:12  

За - 251 Проти - 0 Утримались - 1 Не голосували - 72 Всього - 324       Рішення прийнято  

444  

Поіменне голосування про направлення запиту народного депутата Дмитра 

Чорного до Президента України щодо присвоєння звання "Герой України" 

посмертно загиблим 25 грудня 2022 року учасникам української диверсійно-

розвідувальної групи Юрію Горовцю, позивний "Святоша", Максиму Михайлову, 

позивний "Непийпиво", Тарасу Карпюку, позивний "Тарасій", Богдану Лягову, 

позивний "Аполлон"  

За   

  Час голосування - 13:42:40  

За - 256 Проти - 0 Утримались - 0 Не голосували - 68 Всього - 324       Рішення прийнято  

 


