
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

16 липня 2020 року 

Веде засідання Голова Комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, у нас 11 членів комітету присутні, 

відповідно є кворум, пропоную розпочати засідання комітету. 

До вашої уваги розданий порядок денний  цього засідання, який 

складається з трьох пунктів плюс "Різне". По факту, це  законопроект 3760 і 

два законопроекти, які можуть вважатися альтернативними до нього. Один 

точно альтернативний, а другий регулює  ті самі відносини.  

Тому якщо ніхто не заперечує, ставлю на голосування затвердження 

порядку денного в цій редакції. Прошу голосувати. 

Хто – за? Одноголосно. Дякую, колеги. 

Значить 3760, доповідали його і обговорювали в понеділок, я вам 

нагадую, по ньому. Так само ми заслуховували   3201. 

Якщо є бажання, Олександр Сергійович, 3760-1. 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Я думаю, що кожен може ознайомитися, при 

бажанні зайти на сайт, де він так само новий як і для нас. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам тоді потрібно визначитися з законопроектами. 

Тому я так розумію, що голосуємо по черзі, спочатку 3760, потім 3760-1, 

потім 3201.  

Євгеній Володимирович, ви ж… 

 

ШЕВЧЕНКО  Є.В. (Не чути) 

 



КОЛТУНОВИЧ О.С. Дивіться, 3760-1, його сто відсотків можна 

підтримувати, а 3760, це вже…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ярослав Іванович. Є. 

Тоді йдемо по черзі? Ніхто ні на що не наполягає. Я написав. Тому, 

колеги, ставлю на голосування пропозицію підтримати за основу в  першому 

читанні. По-перше, звісно, включити його до порядку денного сесії 

Верховної Ради України та за результатом розгляду, підтримати  в першому 

читанні і прийняти його за основу, проект закону 3760 авторства  Президента 

України.    

Прошу голосувати.  

Хто – за?  

Наталуха – за.  

Мовчан – за.  

Кисилевський – за.  

Підласа – за.  

Хто... Рішення не прийнято.  

Хто – проти, прошу проголосувати. 3 – проти.  

Утримались? 4. Добре. Рішення немає.  

Колеги, далі проект Закону 3760-1. Прошу голосувати. 

Хто – за? Ні, ми ж не прийняли рішення по першому, тому, да. 3. (Шум 

у залі)  

Проти? 1.  

Утримались? Наталуха, Мовчан, Магомедов, Буймістер, Приходько, 

Підласа, Кисилевський. Рішення не прийнято.  

Проект Закону  3201, авторство Соболєва, також доповідався в 

понеділок. Прошу проголосувати.  

Хто за цей закон? 2.  

Проти? 1. Утримались? Проти – Скорик. Утримались?  

(Загальна дискусія)     



  

____________. У мене є пропозиція, просто Ганна Лічман підходила, 

ми можемо переголосувати законопроект про державну підтримку. 

 

____________. А може ми зараз "5 процентів" в залі переголосуємо? 

 

____________. Якщо буде така потреба.  

 

____________.У мене є пропозиція. 

 

____________. Смисл переголосовувати, якщо хочете, дайте четверте 

питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Четверте яке? 

 

____________. Те, що ви хотіли скасувати якісь рішення вчорашні. 

А, давайте запитання. Зараз... 

 

_______________. Але я все ж таки хочу внести офіційну пропозицію 

підтримати, ще раз переголосувати проект Закону про державну підтримку 

інвестиційних проектів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти?  

 

_______________. Воздержусь. Воздержусь.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте зафіксуємо, бо це важливо. Колеги, ви не 

проти? Ніхто не проти?  

 

_______________. (Не чути) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді нам потрібно прийняти хоч якесь 

рішення по цим законопроектам, колеги, бо мені завтра виходити до трибуни 

і казати, що вирішив комітет. Рішення на розсуд залу? 

(Загальна дискусія) 

 

 _______________. Комітет не зміг прийняти…(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас не було "проти", ми голосували за всі "за", але 

у нас не набралося достатньої кількості, тому... 

(Загальна дискусія) 

 

_______________. Але у нас, дивіться, є 60-й і 60-1. Ми який на розсуд 

залу? 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, дивіться, Євгеній Володимирович, є 

пропозиція наступна. Я так розумію, що тут декільком членам комітету 

терміново потрібно піти, і насправді вони залишились заради того, щоб ми 

скасували продовження роботи комітету до 1 вересня. Правильно? Давайте 

тоді зараз ухвалимо, принаймні, це рішення і повернемося до обговорення 

попереднього. Добре? (Шум у залі) 

Да-да, Вікторія Павлівна. 

  

ШЕСТОПАЛОВА В.П. (Не чути) 

Якщо ви приймете рішення працювати, ніхто з членів комітету не може 

йти у відпустку. 

 

_______________. А это значит, что нам не заплатят за эти пять недель. 

Правильно? 



 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Якщо ви не напишете заяву про відпустку, то 

вам не заплатять. 

 

_______________. Тобто якщо ми не припиняємо роботу комітету, то 

нам не заплатять? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П.  Якщо ви не напишете заяву на відпустку вам 

не заплатять. 

 

_______________. А написати заяву на відпустку ми не можемо, якщо 

ми продовжуємо роботу комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Більш того, якщо ми продовжуємо роботу комітету, 

ніхто не зможе виїхати за кордон без офіційного відрядження, тому є 

пропозиція скасувати це рішення і далі написати відпустки. 

(Загальна дискусія) 

Будем решать проблемы по мере их поступления. (Загальна дискусія) 

Визнаю. 

Колеги, ставлю на голосування пропозицію скасувати рішення 

комітету від 15.07.2020 стосовно продовження роботи комітету в 

міжсесійний період. Прошу голосувати. 

Хто за те, щоб скасувати це рішення? 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не одноголосно. 

Проти? 

Утрималися? Буймістер. 

 

_______________. Работать нужно. На галеры всех. 

(Загальна дискусія) 



 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Добре. Що ми робимо з цим 3760, багатостраждальним?  

Ми ставимо на голосування пропозицію винести на розсуд залу. У нас є 

така опція, правда? 

 

_______________. Я не думаю, що є така опція. (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому я завтра можу сказати з трибуни, що комітет не 

зміг дійти згоди стосовно цього законопроекту… 

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можно, але… (Шум у залі) 

Не питання, тільки давайте ми тільки домовимося, колеги, що ми 

завтра знайдемо момент, щоб зібратися всі разом. Добре? 

 

_______________. Колеги, по кожному є рекомендація. 

 

_______________. Олександр Сергійович, давайте… 

 

_______________. Давайте завтра всі зберемося. (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте зараз проголосуємо по кожному: 

рекомендуємо Верховній Раді визначитися в залі шляхом голосування. По 

кожному. І на цьому закриємо. Якщо у нас щось змінеться, то завтра зранку 

ще раз зустрінемося. Є домовленість така? На розсуд залу. (Загальна 

дискусія) 

Сьогодні 181 голос "слуги" дали. 

Колеги, є пропозиція. Cтавлю тоді на голосування по 3760. Пропозиція: 

рекомендувати Верховній Раді визначитися в залі шляхом голосування. 



Стосовно законопроекту 3760, суб'єкт законодавчої ініціативи Президент 

України. Прошу голосувати. Хто за те, щоб рекомендувати визначитися 

шляхом голосування в залі. 

Вісім? Вісім. 

Проти, будь ласка? Один. 

Утрималися. (Не чути) 

Проект закону 3760-1. Є пропозиція:  3760-1, рекомендувати Верховній 

Раді визначитися шляхом голосування в залі. Прошу голосувати.  

Хто – за? (Не чути) 

Проти? Шевченко. 

Утрималися? Лічман, Рущишин. (Шум у залі) 

Третій законопроект 3201 авторства Соболєва. Теж є пропозиція 

рекомендувати Верховній Раді визначитися в залі шляхом голосування. 

Прошу голосувати. Хто за? Наталуха, Мовчан, Марчук, Колтунович, 

(Не чути), Скорик, Кисилевський.  Підласа? 

 

ПІДЛАСА Р.А. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" Підласа і Наталуха. 

Хто проти? Шевченко. 

Утрималися, колеги? Рущишин, Приходько і Лічман. Магомедов 

утримався? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все по всім трьом у нас: на розсуд залу. 

Дякую, колеги. Колеги, засідання закрите. Дякую дуже. 

 

   


