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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

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

(у режимі відеоконференції) 

 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 61 

 
03 березня 2021 р. 

14 год 30 хв. 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. 

 

    

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

Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., Колтунович О.С., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., 

Мовчан  О.В. 

Онлайн: Підласа  Р.А., Приходько Б.В., Скорик  М.Л., Шевченко Є.В. 
 

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

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Дюбенко А.В., Конєва  І.В., 

Прокопенко  Р.Б., Терегейло  Ю.В., Дехтярук  М.Б., Куріненко Ю.Б., 

Лукашевич Т.С., Стьопіна К.А. 

  

ВІДСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету Кисилевський Д.Д., Марчук І.П., 

Магомедов М.С. 

 

 ЗАПРОШЕНІ:  

 

   

ВОЛИНЕЦЬ 

Михайло Якович 

 

- народний депутат України; 

Онлайн:   

ПЕТРАШКО 

Ігор Ростиславович 

 

- Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України; 

ВИСОЦЬКИЙ 

Тарас Миколайович 

 

- заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України; 

ПАНАІОТІДІ 

Світлана Миколаївна 

 

- заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України; 
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КОЛОМІЄЦЬ 

Валерія Рудольфівна 

- заступниця Міністра з питань європейської інтеграції 

Міністерства юстиції України; 

 

ДЖУРА 

Андрій Юрійович 

- член Комітету Незалежної асоціації банків України з 

питань правового забезпечення діяльності банків та 

захисту прав кредиторів, заступник директора 

Департаменту проблемних активів ПАТ «ПУМБ»;  

 

ЛІПІНСЬКА  

Світлана Олександрівна 

- Керівник Головного управління Директорату з питань 

економічної політики Офісу Президента України; 

 

ЧИЖИК 

Катерина Вікторівна 

- Голова правління громадської організації «Асоціація 

розвитку ОСББ», членкиня Національної ради з питань 

ОСББ. 

   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 

 

 

1. 

  

  
2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:  

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" 

щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами 

виконавчої влади у сфері космічної діяльності (реєстр. № 5017 від 04.02.2021).  

Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства 

щодо вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-

промислового комплексу (реєстр. № 2786 від 20.01.2020).  

Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства 

щодо вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-

промислового комплексу (реєстр. № 2786-1 від 05.02.2020).  

Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства 

(реєстр. №  4409 від 20.11.2020). 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

COVID-19 (реєстр. № 4220 від 15.10.2020). 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 

щодо спрощення державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного 

будинку (реєстр. № 2504 від 27.11.2019). 

Проект Постанови Верховної Ради України про заходи спрямовані на націоналізацію 

Приватного акціонерного товариства "Центральна збагачувальна фабрика 

"Мирноградська" (реєстр. № 4549 від 28.12.2020).  

Проект Закону України про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" 

щодо приватизації об'єктів великої приватизації (друге читання) (реєстр. № 4543 

від  24.12.2020).  
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9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

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

щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, 

реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв (друге читання) 

(реєстр. № 4079 від 10.09.2020)  

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

визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального 

користування (друге читання) (реєстр. № 2234 від 04.11.2020) 

ІІ. Інше. 

Звіт про роботу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України за 2020 рік. 

Запрошені: ПЕТРАШКО Ігор Ростиславович, Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України та профільні заступники Міністра. 

 ІІІ. Різне. 

 

Заступник Голови Комітету  Підласа Р.А. запропонувала перенести розгляд 

законопроектів про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо 

вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-промислового 

комплексу (реєстр. № 2786) та про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства 

щодо вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-промислового 

комплексу (реєстр. № 2786 -1) на наступне засідання Комітету. 

  

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету  Наталухи Д.А. перенести розгляд проекту 

Закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур 

банкрутства щодо вдосконалення процедур банкрутства державних 

підприємств оборонно-промислового комплексу (реєстр. № 2786) та 

проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства щодо вдосконалення процедур банкрутства 

державних підприємств оборонно-промислового комплексу (реєстр. № 

2786-1) на наступне засідання Комітету та першочергово розглянути звіт 

про роботу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України за 2020 рік  і проект Постанови Верховної Ради 

України про заходи спрямовані на націоналізацію Приватного 

акціонерного товариства "Центральна збагачувальна фабрика 

"Мирноградська" (реєстр. № 4549). 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету з запропонованими 

змінами.  

                                                    «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Кубів  С.І., Рущишин Я.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Колтунович О.С., Скорик М.Л., 

Приходько  Б.В.,  Шевченко Є.В., Підласа  Р.А.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

                     (Тарута С.О. не брав участі у голосуванні) 



 
4 

 

Питання 1.  

 

СЛУХАЛИ: Звіт Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України Петрашка І.Р. про роботу Міністерства за 2020 рік. 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Колтунович О.С., Кубів С.І., Буймістер  Л.А., Мовчан О.В., Наталуха Д.А., 

Тарута  С.О., Кицак Б.В. 

 

За результатами обговорення члени Комітету вирішили інформацію Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І.Р. взяти до відома. 

 

 

Питання 2.  

 

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

Верховної Ради України про заходи спрямовані на націоналізацію 

Приватного акціонерного товариства "Центральна збагачувальна 

фабрика "Мирноградська" (реєстр. № 4549 від 28.12.2020), поданого 

народним депутатом України Волинцем М.Я. 

 

Проект Постанови про заходи спрямовані на націоналізацію ПрАТ "Центральна 

збагачувальна фабрика "Мирноградська" (реєстр. №4549) представив народний депутат 

України Волинець М.Я. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Кубів С.І., Наталуха Д.А., Тарута С.О., Мовчан О.В., Буймістер  Л.А., народний 

депутат України Волинець М.Я. 

 

За результатами обговорення члени Комітету вирішили звернутися з колективним  

листом до Прем‘єр-міністра України та Міністерства енергетики України з вимогою 

розібратися з фактичними обставинами, що склалися на  ПрАТ "Центральна збагачувальна 

фабрика "Мирноградська" та надати пропозиції щодо вирішення цієї ситуації.  

 

УХВАЛИЛИ:    1. Рекомендувати Верховній Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про заходи спрямовані на націоналізацію Приватного 

акціонерного товариства «Центральна збагачувальна фабрика 

«Мирноградська» (реєстр. №4549) відхилити.  

    2. Доручити Голові підкомітету з питань розвитку конкуренції та 

рівних умов для бізнесу Буймістер Л.А. доповісти позицію Комітету з 

цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України.  

                                                 

                                                        «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О.,  Кубів  С.І., Рущишин Я.І., Буймістер  Л.А., 

Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Приходько  Б.В.,  Підласа  Р.А.) 

 

                                                      «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

   Рішення прийнято. 

(Колтунович О.С., Скорик М.Л., Шевченко Є.В. не брали участі у 

голосуванні) 
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Питання 3.  

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регулювання публічних 

закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном 

Мовчана О.В. щодо проекту Закону України про внесення змін до 

Кодексу України з процедур банкрутства (реєстр. № 4409 від 

20.11.2020), поданого Кабінетом Міністрів України. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Кубів С.І., Наталуха Д.А., Тарута С.О., Мовчан О.В., заступниця Міністра з питань 

європейської інтеграції Міністерства юстиції України Коломієць В.Р., член Комітету 

Незалежної асоціації банків України з питань правового забезпечення діяльності банків та 

захисту прав кредиторів, заступник директора Департаменту проблемних активів ПАТ 

«ПУМБ» Джура А.Ю. 

 

Голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного 

управління державним і комунальним майном Мовчан О.В. запропонував застосувати  

частину першу статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» про 

необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту реєстр. № 4409, інших структурних частин 

зазначеного законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту.    

 

 За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:  1. Внести проект Закону України про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства (реєстр. № 4409) на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

2. Звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» під час розгляду даного законопроекту на 

пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок 

щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту реєстр. № 4409, інших структурних частин 

зазначеного законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету 

правового регулювання законопроекту.      

                                                                             

                                                     «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Кубів  С.І., Рущишин Я.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Приходько  Б.В.) 

 

                                                     «проти» – 0 

                               «утримався» – 1 (Тарута С.О.) 

 

   Рішення прийнято. 

(Підласа Р.А., Колтунович О.С., Скорик М.Л., Шевченко Є.В. не брали 

участі у голосуванні) 



 
6 

 

Питання 4.  

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регулювання публічних 

закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном 

Мовчана О.В. щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур 

банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 

(реєстр.  № 4220 від 15.10.2020), поданого Президентом України 

Зеленським В.О. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Кубів С.І., Наталуха Д.А., Тарута С.О., Буймістер Л.А., заступниця Міністра з 

питань європейської інтеграції Міністерства юстиції України Коломієць В.Р. 

 

Голова Комітету запропонував, враховуючи висновки  Головного науково- експертного 

управління Апарату Верховної Ради України щодо усунення неузгодженостей та  урахування 

висловлених зауважень та пропозицій до зазначеного законопроекту, звернутися до Голови 

Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 

Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» під час розгляду даного 

законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок 

щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту 

реєстр. № 4220, інших структурних частин зазначеного законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають 

предмету правового регулювання законопроекту.     

 

 

 За результатами обговорення члени Комітету 

 

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

законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур 

банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 

(реєстр.  №  4220 від 15.10.2020)  на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу. 

 

2. Звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» під час розгляду даного законопроекту на 

пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок 

щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту реєстр. № 4220, інших структурних частин 

зазначеного законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету 

правового регулювання законопроекту.     
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                                               «за» – 7 

 

(Наталуха Д.А., Кубів  С.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., 

Мовчан  О.В., Приходько  Б.В.) 

 

                                            «проти» – 0 

                                        «утримався» – 2 (Тарута С.О.,  Рущишин Я.І.) 

 

                                           Рішення прийнято. 

 

(Підласа Р.А., Колтунович О.С., Скорик М.Л., Шевченко Є.В. не брали 

участі у голосуванні) 

 

 

 

Питання 5.  

 

 

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

України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 

щодо спрощення державної реєстрації об'єднань співвласників 

багатоквартирного будинку (реєстр. № 2504 від 27.11.2019), поданого 

народними депутатами України Міньком С.А, Мезенцевою М.С. 

 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо 

спрощення державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку 

(реєстр.  № 2504) представила народний депутат України Мезенцева М.С. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Кубів С.І., Наталуха Д.А., Буймістер  Л.А., Рущишин Я.І., Голова правління 

громадської організації «Асоціація розвитку ОСББ», членкиня Національної ради з питань 

ОСББ Чижик  К.В. 

 

За результатами обговорення Голова Комітету поставив на голосування пропозицію 

внести проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо спрощення 

державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (реєстр.  № 2504)  

на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. Пропозиція не набрала більшості 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 змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо спрощення державної реєстрації 

об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (реєстр.  № 2504)  на розгляд Верховної 

Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 
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 УХВАЛИЛИ:         

 

Внести проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань" щодо спрощення державної реєстрації 

об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (реєстр.  № 2504)  

на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами 

розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання.   

                                                                                            

                                              «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Кубів  С.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., 

Рущишин Я.І., Мовчан  О.В., Підласа Р.А., Приходько  Б.В.) 

 

                                            «проти» – 0 

                                            «утримався» – 0  

 

                                         Рішення прийнято. 

 

(Тарута С.О., Колтунович О.С., Скорик М.Л., Шевченко Є.В. не брали 

участі у голосуванні)                                              

 

 

 

Питання 6. 

 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. перенести розгляд проекту  

Закону України про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і 

комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації 

(друге читання) (реєстр.  №  4543) на наступне засідання Комітету. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Кубів С.І., Мовчан О.В., Наталуха Д.А., заступниця Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України Панаіотіді С.М. 

 

За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту Закону України про внесення зміни до 

розділу  V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації 

об'єктів великої приватизації (друге читання) (реєстр.  №  4543) на 

наступне засідання Комітету.      

                                   

                                                      «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Кубів  С.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., 

Рущишин Я.І., Мовчан  О.В., Підласа Р.А.) 
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                                                     «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

   Рішення прийнято. 

 

(Приходько  Б.В.,  Тарута С.О., Колтунович О.С., Скорик М.Л., 

Шевченко  Є.В. не брали участі у голосуванні) 

 

 

 

Питання  7. 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України - члена Комітету Кицака Б.В. 

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

географічні назви" щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із 

встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та 

збереженням географічних назв (друге читання) (реєстр. № 4079)  

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Кубів С.І., Кицак Б.В. 

 

За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Включити в порядку, передбаченому пунктом 4 частини першої 

статті  15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», 

запропоновані народним депутатом Кицаком Б.В. як суб'єктом права 

законодавчої ініціативи, пропозиції та поправки до порівняльної таблиці 

зазначеного законопроекту. 

 

2. Підтримати нові пропозиції народного депутата України Кицака Б.В., 

виклавши їх в редакції Комітету: 

     «1. Пункт 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: 

 «4. Статтю 9 викласти в такій редакції:  

 «Стаття 9. Державний реєстр географічних назв 

 Назви географічних об’єктів, що розташовані на території України, 

встановлені та унормовані відповідно до вимог цього Закону, підлягають 

внесенню до Державного реєстру географічних назв. 

 Назви географічних об’єктів інших держав, а також географічних 

об'єктів Землі, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-

якої держави, які використовуються в Україні, унормовані та передані 

державною мовою з офіційної мови оригіналу за правилами, 

встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, обліковуються у Державному реєстрі 

географічних назв. 

 Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань 

географічних назв забезпечує створення та ведення Державного реєстру 

географічних назв, встановлення, унормування, облік та державну 

реєстрацію географічних назв, надання відомостей з Державного реєстру 

географічних назв органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування, юридичним та фізичним особам.  
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Держателем Державного реєстру географічних назв є спеціально 

уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв. 

 Майнові права інтелектуальної власності на Державний реєстр 

географічних назв належать державі в особі спеціально уповноваженого 

органу виконавчої влади з питань географічних назв. 

 Функції адміністратора Державного реєстру географічних назв 

виконує спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань 

географічних назв або визначене ним державне підприємство, яке 

належить до сфери його управління. Адміністратор Державного реєстру 

географічних назв здійснює технічне і технологічне супроводження та 

адміністрування Державного реєстру географічних назв, забезпечує його 

функціонування, актуальність та достовірність відомостей, ведення 

обліку та державної реєстрації географічних назв, збереження і захист 

відомостей Державного реєстру географічних назв та доступ до них, а 

також інформаційну взаємодію з національним геопорталом 

геопросторових даних, іншими реєстрами і кадастрами.  

Актуалізація відомостей про назви географічних об’єктів здійснюється 

адміністратором Державного реєстру географічних назв відповідно до 

Положення про Державний реєстр географічних назв, яке затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Захист  інформації, що міститься у Державному реєстрі географічних 

назв, здійснюється  відповідно до вимог Закону України “Про захист 

інформації в  інформаційно-телекомунікаційних системах”. 

Унормовані  географічні назви, які зареєстровані або  обліковуються у 

Державному реєстрі географічних назв, є офіційними і  підлягають 

обов’язковому використанню в усіх сферах їх офіційного  застосування. 

Відомості Державного реєстру географічних назв оприлюднюються  на 

офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу виконавчої 

влади з  питань географічних назв.    

Користування  відомостями Державного реєстру географічних назв, 

які оприлюднені на  офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого 

органу виконавчої влади з  питань географічних назв, здійснюється 

шляхом безоплатного доступу в режимі  пошуку, перегляду, копіювання 

та роздрукування відомостей.   

 Надання  відомостей з Державного реєстру географічних назв за 

запитами органів  державної влади, органів місцевого самоврядування, 

юридичних та фізичних осіб  здійснюється спеціально уповноваженим 

органом виконавчої влади з питань  географічних назв безоплатно у 

строки, встановлені Законом України «Про  доступ до публічної 

інформації».  

 У запиті зазначається інформація про  запитувані відомості, назву, вид 

та місце розташування географічного об’єкта,  спосіб надання даних (у 

паперовому вигляді або електронній формі).   

Виключною підставою для відмови у наданні відомостей з  

Державного реєстру географічних назв є відсутність запитуваних 

відомостей.   

Порядок  створення та ведення Державного реєстру географічних назв, 

а також надання  інформації щодо встановлення географічних назв для їх 

державної реєстрації, ведення обліку та державної реєстрації 

географічних назв, надання відомостей з Державного реєстру 

географічних назв визначаються Положенням про Державний  реєстр 

географічних назв, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.   
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 Назви  географічних об’єктів України, внесені до кадастрів і реєстрів 

органів  державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 

офіційних  каталогів, довідників, словників і переліків географічних назв, 

виданих  та/або оприлюднених у мережі Інтернет у межах здійснення їх 

повноважень,  повинні відповідати відомостям Державного реєстру 

географічних назв. 

 Наукові,  науково-дослідні та інші установи, підприємства та 

організації які виконують  наукові, науково-дослідні, історичні, 

топонімічні та інші дослідження  географічних об’єктів, можуть в межах 

своєї компетенції видавати та/або  оприлюднювати в мережі Інтернет 

каталоги, довідники, словники і переліки  географічних назв, зміст яких 

погоджується спеціально уповноваженим органом  виконавчої влади з 

питань географічних назв у порядку, встановленому  центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної  

політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.  

За рішенням спеціально уповноваженого органу  виконавчої влади з 

питань географічних назв відомості кадастрів, реєстрів,  офіційних 

каталогів, довідників, словників і переліків органів державної  влади, 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  

наукових, науково-дослідних та інших установ, підприємств і організацій  

можуть використовуватися як джерела для формування Державного 

реєстру  географічних назв.» 

2. Пункт 1 розділу II законопроекту викласти в такій редакції: 
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його 

опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, 

наступного за днем опублікування цього Закону.»  
 

                                                    «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кубів  С.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Рущишин Я.І., Мовчан  О.В., Підласа Р.А.) 

 

                                                «проти» – 0 

 «утримався» – 0 

 

   Рішення прийнято. 

 

(Приходько  Б.В., Колтунович О.С., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В. не 

брали участі у голосуванні) 

 

 

3. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату України 

Кицаку Б.В. подати зазначені поправки та пропозиції, як суб'єкту права 

законодавчої ініціативи, до проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про географічні назви" щодо удосконалення діяльності, 

пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, 

використанням та збереженням географічних назв (друге читання) 

(реєстр. № 4079) 
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                                                  «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кубів  С.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Рущишин Я.І., Мовчан  О.В., Підласа Р.А.) 

 

                                                «проти» – 0 

 «утримався» – 0 

 

   Рішення прийнято. 

 

(Приходько  Б.В., Колтунович О.С., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В. не 

брали участі у голосуванні) 

 

 

4. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у  

другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про географічні назви" щодо удосконалення діяльності, 

пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, 

використанням та збереженням географічних назв (друге читання) 

(реєстр. № 4079) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним 

опрацюванням. 

 

                                                 «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кубів  С.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Рущишин Я.І., Мовчан  О.В., Підласа Р.А.) 

 

                                                «проти» – 0 

 «утримався» – 0 

 

   Рішення прийнято. 

 

(Приходько  Б.В., Колтунович О.С., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В. не 

брали участі у голосуванні) 

 

             

 

Питання 8.  

 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови підкомітету з питань регуляторної політики       

Лічман Г.В. перенести розгляд проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи 

ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального 

користування (друге читання) (реєстр. № 2234) на наступне засідання 

Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в 

будівництві автомобільних доріг загального користування (друге 

читання) (реєстр. № 2234) на наступне засідання Комітету. 
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                                                        «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кубів  С.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Рущишин Я.І., Мовчан  О.В., Підласа Р.А.) 

 

                                                      «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

   Рішення прийнято. 

 

(Приходько  Б.В., Колтунович О.С., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В. не 

брали участі у голосуванні) 

 

 

 

 

Питання 9. 

 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. перенести розгляд проекту  

Закону України про внесення змін до Закону України "Про космічну 

діяльність" щодо визначення статусу та розподілу повноважень між 

центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності 

(реєстр. № 5017 від 04.02.2021) на наступне засідання Комітету. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Кубів С.І., Тарута С.О., Буймістер Л.А., Наталуха Д.А. 

 

За результатами обговорення члени Комітету вирішили заслухати на робочій нараді 

04 березня 2021 року інформацію новопризначеного Голови Національного космічного 

агентства України Тафтая В.В. щодо запуску супутника СІЧ 2-30 (2-1). 

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту  Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про космічну діяльність" щодо визначення статусу та розподілу 

повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері 

космічної діяльності (реєстр. № 5017 від 04.02.2021) на наступне 

засідання Комітету. 

                                                        

                                                         «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кубів  С.І., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Рущишин Я.І., Мовчан  О.В., Підласа Р.А.) 

 

                                                      «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

   Рішення прийнято. 

 

(Приходько  Б.В., Колтунович О.С., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В. не 

брали участі у голосуванні) 
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РІЗНЕ. 

 

Перший заступник Голови Комітету Тарута С.О. запропонував створити робочу групу 

для доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до розділу «Прикінцеві та 

перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення 

негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок 

військової агресії на сході України (реєстр. № 5010). 

Голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного 

управління державним і комунальним майном Мовчан О.В. запропонував не строювати 

окрему робочу групу, а опрацювати це питання на базі підкомітету з питань регулювання 

публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном.   

.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                    Д. Наталуха   

 

 

                  

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               Я. Рущишин 


