
  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
(вул. Банкова, 5-7, кімн. 214) 

(у режимі відеоконференції) 

 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 43 

 
09 вересня 2020р. 

10 год 00 хв. 
. 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. 

 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету: Кубів С.І. 

 

Онлайн: Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., 

Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Приходько Б.В., Кицак  Б.В., 

Шевченко Є.В. 

 

Працівники секретаріату Комітету – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Бондар Ю.М., Бондаренко О.А., Дюбенко А.В., 

Дехтярук  М.Б., Стьопіна К.А. 

  

ВІДСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету: Підласа  Р.А., Магомедов М.С., 

Колтунович  О.С., Скорик М.Л.   

 

   ЗАПРОШЕНІ Онлайн: 

 

   

БІЛОЗІР 

Лариса Миколаївна 

 

- народний депутат України; 

ГОРБЕНКО 

Руслан Олександрович 

 

-  народний депутат України; 

НОВІКОВА 

Ірина Юріївна 

 

- заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України; 

 СМЕТАНКО 

Сергій Олексійович 

- заступник директора Департаменту економіки безпеки і 

оборони Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України; 
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ОЛІЙНИК  

Дмитро Ігорович 

 

- директор Департаменту фінансової політики 

Міністерства фінансів України; 

СТРАХОВА 

Наталія Борисівна 

- заступниця директора Департаменту фінансової політики 

Міністерства фінансів України; 

 

КУЛИКОВА  

Вікторія Василівна 

- менеджер Комітету побутової техніки Європейської 

Бізнес Асоціації; 

 

ГОРЕНОК 

Андрій 

 

- член правління Комітету побутової техніки Європейської 

Бізнес Асоціації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
І. 

 

1. 

  

  

  

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

ІІ. 

  Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:  

 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про технічні регламенти 

та оцінку відповідності" щодо визнання Україною результатів робіт Європейського 

Союзу з оцінки відповідності продукції  (реєстр. № 3904 від 17.07.2020). 

 

Проект Закону України про внесення зміни до Закону України "Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності" щодо питання взаємного визнання оцінки 

відповідності та прийнятності промислових товарів з Європейським Союзом 

(реєстр.  № 3904-1 від 04.08.2020). 
 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції" щодо відновлення перевірок 

додержання вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання на 

території проведення антитерористичної операції (реєстр. № 2764 від 16.01.2020) 

 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції" (реєстр. № 2781 від 17.01.2020) 

 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв'язку з завершенням антитерористичної операції та проведенням операції Об'єднаних 

сил (реєстр. №  2783 від 17.01.2020). 

 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції" та інших законів України щодо 

узгодження термінів та уточнення окремих норм (реєстр. № 2830 від 03.02.2020). 

 

 Проект Закону України про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України "Про концесію" (реєстр. № 3961 від 06.08.2020). 

  
Проект Закону України про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні 

положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості 

здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель 

(реєстр.  №  3715 від 22.06.2020). 

 

Різне. 

 



 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. перенести на наступне 

засідання Комітету розгляд законопроектів: 

 

      1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності" щодо визнання Україною 

результатів робіт Європейського Союзу з оцінки відповідності продукції  

(реєстр. № 3904 від 17.07.2020); 

       2. Проект Закону України про внесення зміни до Закону України "Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності" щодо питання взаємного 

визнання оцінки відповідності та прийнятності промислових товарів з 

Європейським Союзом (реєстр. № 3904-1 від 04.08.2020); 

        3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" 

щодо відновлення перевірок додержання вимог природоохоронного 

законодавства суб'єктами господарювання на території проведення 

антитерористичної операції (реєстр. № 2764 від 16.01.2020); 

       4. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв'язку з завершенням антитерористичної операції та 

проведенням операції Об'єднаних сил (реєстр. №  2783 від 17.01.2020). 

  

 

        

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити порядок денний засідання Комітету, виключивши 

законопроекти реєст. №№ 3904, 3904-1, 2764, 2783.  

 

                                                    «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Кубів С.І., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., 

Рущишин  Я.І., Буймістер Л.А., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Приходько Б.В., Кицак  Б.В., Шевченко Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 
 

 

 

Питання 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції" (реєстр. № 2781 від 

17.01.2020), поданого народним депутатом України Наталухою Д.А. та 

іншими народними депутатами України. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Кубів С.І., Наталуха Д.А., Тарута С.О., Рущишин Я.І., Шевченко Є.В.  

 

Голова Комітету Наталуха Д.А. підтримав пропозицію Кубіва С.І. звернутися до 

Національного банку України щодо висловлення позиції стосовно проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення 
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антитерористичної операції" (реєстр. № 2781) з урахуванням точки зору представників 

незалежних асоціацій банківських установ з даного питання. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: Внести проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" 

(реєстр. № 2781) на розгляд Верховної Ради України та за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

                                                      «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Кубів С.І., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., 

Буймістер  Л.А., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Приходько Б.В., 

Кицак  Б.В., Шевченко Є.В.) 

 

 «проти» – 0 

                                    «утримався» – 1 (Рущишин Я.І.) 

 

               Рішення прийнято. 
 

             

       Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував першочергово розглянути проект Закону 

України про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України 

"Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без 

використання електронної системи закупівель (реєстр. №  3715). 

 

 

Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Білозір Л.М. щодо проекту 

Закону України про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні 

положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо виключення 

можливості здійснення закупівель без використання електронної 

системи закупівель (реєстр. №  3715 від 22.06.2020), поданого народним 

депутатом України Білозір Л.М. та іншими народними депутатами 

України. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Мовчан О.В., Наталуха Д.А., Кубів С.І., Лічман Г.В.,  народний депутат України 

Білозір Л.М. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:  1. Внести проект Закону України про внесення змін до розділу X 

"Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні 

закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без 

використання електронної системи закупівель (реєстр. №  3715) на 

розгляд Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому як Закон з техніко-юридичним 

опрацюванням.  

 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією в 

максимально короткі терміни розробити окремий порядок здійснення 

закупівель першочергових засобів медичного захисту з метою лікування 
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та запобігання виникненню і поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19).  

 

                                                     «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кубів С.І., Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., 

Рущишин  Я.І., Буймістер Л.А., Мовчан  О.В., Приходько Б.В., 

Кицак  Б.В., Шевченко Є.В.) 

 

 «проти» – 0 

                                 «утримався» – 1 (Лічман Г.В.) 

 

               Рішення прийнято. 

 

                          (Марчук І.П. не брав участі у голосуванні) 

 

 

Питання 3. 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України Горбенка Р.О. щодо поданого 

ним проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та 

інших законів України щодо узгодження термінів та уточнення окремих 

норм (реєстр. № 2830 від 03.02.2020).  

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Кубів С.І., Буймістер Л.А. народний депутат України Горбенко Р.О. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: Внести проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та 

інших законів України щодо узгодження термінів та уточнення окремих 

норм (реєстр. № 2830) на розгляд Верховної Ради України та  

рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

                                                            «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кубів С.І., Кисилевський  Д.Д., Рущишин  Я.І., 

Буймістер  Л.А., Лічман Г.В., Марчук І.П., Приходько Б.В., Кицак  Б.В., 

Шевченко  Є.В.) 

 

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

               Рішення прийнято. 

 

        (Тарута С.О., Мовчан  О.В. не брали участі у голосуванні) 
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Питання 4. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступниці Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України Новікової І.Ю. щодо проекту Закону 

України про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України "Про концесію" (реєстр. № 3961 

від 06.08.2020), поданого Кабінетом Міністрів України.  

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І., Тарута С.О., Рущишин Я.І., 

Шевченко  Є.В., Марчук І.П., Буймістер Л.А., заступниця Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України Новікова І.Ю. 

 

За результатами обговорення Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування 

дві пропозиції: 

1. Внести проект Закону України про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ 

Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про концесію" (реєстр. № 3961) на 

розгляд Верховної Ради України, рекомендувати  за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

2. Внести проект Закону України про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ 

Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про концесію" (реєстр. № 3961) на 

розгляд Верховної Ради України, рекомендувати  за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому, виклавши частину першу законопроекту в редакції Комітету, 

а саме: замінивши слова та цифри «1  січня 2022 року» на «1 червня 2021 року». 

            

                  Пропозиції не набрали необхідної кількості голосів. 

 

Враховуючи, що за результатами голосування рішення не було прийнято, Голова 

Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування наступну пропозицію: внести проект Закону 

України про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону 

України "Про концесію" (реєстр. № 3961) на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати  

за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому, виклавши 

частину першу законопроекту в редакції Комітету, а саме: замінивши слова та цифри 

«1  січня  2022 року» на «1 вересня 2021 року». 

 

УХВАЛИЛИ: Внести  проект Закону України про внесення зміни до пункту 1 розділу 

ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про концесію" 

(реєстр. № 3961) на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати 

включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України  та за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому 

як Закон з техніко-юридичним опрацюванням, виклавши частину першу 

законопроекту в редакції Комітету, а саме: замінивши слова та цифри 

«1  січня 2022 року» на «1 вересня 2021 року». 

  

                                                     «за» – 10 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кубів С.І., Кисилевський  Д.Д., 

Рущишин  Я.І., Буймістер  Л.А., Лічман Г.В., Приходько Б.В., 

Кицак  Б.В., Шевченко  Є.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

               Рішення прийнято. 

        (Марчук І.П., Мовчан  О.В. не брали участі у голосуванні) 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html


 

 

Голова Комітету Наталуха Д.А. підтримав пропозицію Кубіва С.І. рекомендувати 

Кабінету Міністрів України до моменту введення в дію електронної торгової системи створити 

альтернативний механізм у цій сфері, для прикладу - розробити відповідний сайт за участі 

Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України та Фонду 

державного майна України, на якому б була розміщена необхідна інформація для забезпечення 

прозорості проведення концесійних конкурсів. 

 

 

 

РІЗНЕ. 

 

      1. Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував провести наступне засідання Комітету 

16.09.2020 року. 

 

      2. Члени Комітету підтримали пропозицію народних депутатів України-членів Комітету  

Шевченка Є.В. та Буймістер Л.А. запросити на наступне засідання Комітету Голову Фонду 

державного майна України Сенниченка Д.В. 

 

      3. Члени Комітету підтримали кандидатуру Голови Комітету Наталухи Д.А. для включення 

до складу колегії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. 

 

      4. Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував створити робочу групу щодо 

доопрацювання змін до проекту Закону України «Про акціонерні товариства» (реєстр.№ 2493 

від  25.11.2019) та на наступному засіданні Комітету затвердити ії склад. 

 

      5. Народний депутат - член Комітету Кубів С.І. запропонував проаналізувати проект  

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та направити свої пропозиції 

до профільного Комітету з питань бюджету. 

 

    6. Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував членам Комітету у разі наявності надати 

свої зауваження до проекту закону Украъни «Про тимчасові заходи забезпечення 

платоспроможності підприємств, які провадили господарську діяльність на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»  (реєстр. № 2374 від 04.11.2019) 

до Комітету  з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з 

опрацювання цього законопроекту. 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                    Д. Наталуха   

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               Я. Рущишин 
 

 

 

 

 


