
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

12 березня 2021 року 

Веде засідання голова комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Я вибачаюсь, у мене якісь проблеми зі 

зв'язком. Ми тут з Ігорем Петровичем повертаємось з Хмельниччини після 

візиту Дмитра Олександровича, тому в дорозі. Я, якщо можна, через його 

акаунт буду, напевно, вести засідання. 

Хотів попросити ідентифікуватися, колеги, хто є. Наталуха є. 

Марчук. 

 

МАРЧУК І.П. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. Кубів є.  

(Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Буймістер є? 

 

_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. 

Кисилевський Дмитро Давидович. Як це немає? 

Кицак Богдан Вікторович. Є. 

Колтунович Олександр Сергійович. (Шум у залі) 

А, Кисилевський є. Є Кисилевський, є Кицак. 

Колтунович є Олександр Сергійович?  



 

_______________. Нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає.  

Кубів є Степан Іванович. Дякую. 

Лічман Ганна Василівна. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 

Магомедов Муса Сергоєвич. Немає поки що. 

Марчук Ігор Петрович є. 

Мовчан Олексій Васильович, бачу, є. 

Наталуха є. 

Підласа Роксолана Андріївна. Роксолана Андріївна! 

 

_______________. Тільки що була. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я теж бачу, що вона приєднана до нас. 

Приходько Борис Вікторович. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Доброго дня! На місці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На місці. 

Ярослав Іванович Рущишин є, я чув. 

Микола Леонідович Скорик є? Немає. 

Сергій Олексійович Тарута. Бачу, Тарута… Сергія Олексійовича немає. 

Шановний секретаріат, по кворуму є у нас необхідна кількість? 

 

_______________. Є. 9.  



(Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є кворум у нас, повідомляють мені. Можемо 

починати засідання. Олександр Сергійович Колтунович у нас на місці, в залі 

присутній. 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Я не 

знаю, чути мене? …Андрійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекайте, Підласа пише, що нічого не чутно. Зараз 

перезайде ще раз. 

У нас на порядку денному одне питання. Стосується воно проекту 

Закону 4543. Це друге читання. Надійшло до другого читання у нас 25 

правок. Більшість з них відхилено, і враховано редакційно у нас одна… дві, я 

вибачаюсь, одна врахована частково і одна врахована повністю. 

Ви знаєте, про що мова йде в цьому законопроекті. Фактично це 

законопроект на одне речення, яке дозволяє розблокувати процес великої 

приватизації і почати, скажімо так, підготовку до проведення аукціонів по 

тих об'єктах, які сьогодні зазначені в плані великої приватизації Фонду 

державного майна України. 

Тому, власне, винесено воно на розгляд і зумовлено тим, що необхідно 

наповнювати бюджет і забезпечити його виконання. Відповідно, якщо у 

когось є запитання, пропозиції, зауваження по поправках, прошу їх 

висловлювати, колеги. 

Степан Іванович, будь ласка. 

 

КУБІВ С.І. Шановний пане голово, шановні колеги, всім доброго дня! 

Хочу сказали, дивлячись на сьогоднішню ситуацію, перелік об'єктів 

державної власності, що не підлягають приватизації, так і не затверджено. 

Хоча ми були готові і комітет пропонував, воно цілий тиждень фактично 



переносилося з дня на день. І тому на приватизацію можуть бути певні 

застереження, які говорять…(Не чути) … Я прошу це взяти до відома. 

Друга позиція, яка є, що правка 3, і також схожі по суті 5-а, 10-а, 18-а, 

19-а, треба подумати, або вони повинні бути враховані, оскільки лише таким 

чином може бути враховане зауваження ГНЕУ, що без чинного переліку 

об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, можуть 

потрапити і стратегічні державні підприємства. Тобто оцей аспект треба 

зняти. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович. 

Колеги, чи є ще бажаючі виступити з цього приводу? 

 

МОВЧАН О.В. Якщо можна, дуже коротко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да…(Не чути) 

  

МОВЧАН О.В. Я би просив колег підтримати цей законопроект, ми 

вже про це говорили кілька разів. Ризики щодо там приватизації стратегічних 

об'єктів не такі великі, тому що насправді в 2021 році 3-4 об'єкти великої 

приватизації реально можуть бути приватизовані. Все інше – це там 9 місяців 

підготовки до приватизації, тобто у нас ще буде достатньо часу прийняти і 

внести зміни навіть до переліку, за який ми проголосуємо, про який постійно 

говоримо. Тобто зараз треба віддати пас Фонду державного майна – і нехай 

вони виконують свої функції по підготовці і проведенню конкурсів. А далі 

вже розбиратися зі списком, тому що до списку може бути багато питань і 

багато дискусій. Але ми виходимо із часових рамок, які реалістичні, тобто в 

цьому році 3-4 об'єкти. Ну, я думаю, Фонд державного майна може більше 

сказати про це.  

Дякую. 



 

ПІДЛАСА Р.А. Дозвольте я також додам коротко? Нам Фонд 

держмайна просто на одному з комітетів говорив дуже чітко, що в першому 

півріччі мова йде про підготовку до приватизації President Hotel………. і 

заводу "Більшовик". І в нас є завжди запобіжник, тому що саме Кабінет 

Міністрів вирішує, що ми будемо приватизувати, а що – ні, і ми можемо це, 

ну, принаймні в робочому порядку обговорювати і контролювати. А список 

заборонених до приватизації вже готовий до розгляду в сесійній залі, ви це 

знаєте, ми його рекомендували. І я думаю, що він буде найближчим часом 

розглянутий. 

Тому я теж думаю, що потрібно підтримати 4543, як запропоновано 

відповідальними депутатами, і всі правки відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я хочу сказати зі своєї сторони, що на попередній нараді голів 

комітетів з Дмитром Олександровичем було узгоджено те, що цей список 

(4020), про який ми говоримо, поданий Кабінетом Міністрів, буде винесений 

в зал на наступний тиждень. Якщо я не помиляюся, він буде стояти у 

вівторок, якщо щось не зміниться на Погоджувальній раді в понеділок. Я 

сподіваюсь, що нічого не зміниться. Я ще раз виступлю з проханням до всіх 

фракцій підтримати перше читання цього списку, для того щоб дати нашому 

комітету можливість його доопрацювати до другого читання і додати тих 

об'єктів, яких там не вистачає, і ми це бачимо вже зараз, там по об'єктах 

Укроборонпрому, і по об'єктах культурної спадщини, і по лісгоспах, і по 

всьому іншому. 

І враховуючи це, то, звісно що, я думаю, що на наступному тижні, 

якщо сьогодні комітет підтримає 4543, в другому читанні буде винесено так 

само і цей законопроект. Тому я думаю, що у нас на наступному тижні буде 

можливість все-таки йти по тому плану, по якому ми собі і…(Не чути) 

 Колеги, якщо ще хтось хоче висловитись з цього приводу, дуже 



прошу. Якщо бажаючих немає, чи потрібно нам заслухати представників 

Фонду держмайна, чи ми можемо перейти до голосування? 

 

_______________. До голосування. 

 

СКОРИК М.Л. Можно один коротенький вопрос? Я немножко опоздал 

с подключением. Я правильно понимаю, что если говорить по хронологии, то 

сначала мы в зале рассмотрим, будем голосовать 4020, а потом уже этот 

закон, про который мы сейчас говорим? Последовательность будет 

соблюдена, я правильно понимаю? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, предварительная договоренность такая. Но 

я тоже скажу откровенно, что если мы провалим в зале 4020, я не могу 

сказать сто процентов, что мы снимем с рассмотрения в зале 4543, то есть все 

равно этот закон будет стоять дальше в зале, я думаю, что он будет вынесен 

на голосование. 

 

СКОРИК М.Л. А 4020 – это что? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4020 – это список объектов запрещенных к 

приватизации.  

 

СКОРИК М.Л.. А когда его собираются ставить? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На следующей неделе.  

 

СЕННИЧЕНКО Д.В.  Дмитро Андрійович, а можна два слова?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це до нас, до речі, для протоколу, приєднався Скорик 

Микола Леонідович, правильно я розумію? 



 

СКОРИК М.Л. Абсолютно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Леонідович, вітаю вас. 

Я дуже прошу тоді коротко Фонд, буквально хвилину, і переходимо до 

голосування. 

 

СЕННИЧЕНКО Д.В. Дякую. Зовсім коротко. 

У нас тут ризиків, я …. зняти ризики про те, що до моменту, коли буде 

прийнятий…. список… (Не чути)… щось із великих об'єктів 

приватизації…(Не чути) Тому що ми реально в цьому році зможемо 

виставити на приватизацію тільки 3-4 об'єкти, саме ті, які Роксолана сказала, 

які вже…(Не чути) 

 І якщо ми їх не виставимо на приватизацію влітку, треба буде ще 

витрачати бюджетні кошти, знову залучати радників, тому що ця 

документація…….. вони застарівають. 

Тому фінальне рішення про стартову ціну, умови аукціону все одно 

потім приймається Кабінетом Міністрів, після того, як законом……. Тому 

просто хотів би зняти застороги про те, що, не дай бог, щось Фонд зможе 

……… те, що ви ще не включили в список заборонених до приватизації. 

Тільки те, про що ми направили лист….. на комітет.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. У нас справді є лист від Фонду державного 

майна з приводу плану об'єктів, які плануються на приватизацію, і на малу, і 

перші об'єкти на велику. 

 

СЕННИЧЕНКО Д.В. (Не чути) 

…очікуємо 9 мільярдів гривень надходжень уже цього літа, якщо ми 

зараз розблокуємо приватизацію. Дякую. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сенниченко.  

Колеги, якщо немає більше… Чи, можливо, у когось ще є зауваження, 

застереження або пропозиції? Немає, добре. 

Нам тоді потрібно провести два голосування. Перше – затвердити 

порядок денний, я вибачаюсь, що ми його з самого початку не зробили. А 

друге – проголосувати безпосередньо вже сам законопроект. 

Тому я би хотів поставити на голосування затвердження порядку 

денного, який складається з одного пункту – це проект Закону 4543 (друге 

читання). Це Закон України про внесення змін до розділу V "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і 

комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації ( друге 

читання).  

Прошу голосувати по порядку денному. Хто - за? 

Наталуха – за. Тепер давайте все-таки підемо по переліку. 

Буймістер – немає. 

Кисилевський Дмитро Давидович. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак є з нами? 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олександр Сергійович, по порядку денному. 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



Степан Іванович. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ганна Василівна. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Муса Сергоєвич, по порядку денному. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Петрович Марчук. 

 

МАРЧУК І.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Васильович. (Не чути) За. 

Підласа Роксолана Андріївна. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько Борис Вікторович. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підласа – за. Дякую.  

Приходько Борис Вікторович, за порядок денний. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин Ярослав Іванович. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик Микола Леонідович. 

 

СКОРИК М.Л. За порядок денний – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За порядок денний – за. Дякую. 

У нас відсутній Тарута, Буймістер, Шевченко – на лікарняному. Всі 

інші "за". 

Друге голосування, колеги, безпосередньо уже по проекту закону. 

Пропонується рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду прийняти проект Закону України про внесення змін до розділу V 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію 

державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої 

приватизації (реєстраційний номер 4543) у другому читанні та в цілому як 

закон з техніко-юридичним опрацюванням. Це вже за законопроект 

голосування, я звертаю вашу увагу. 

Прошу голосувати. Хто за таке рішення? 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович Колтунович. 



 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. 

Кубів Степан Іванович. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман Ганна Василівна. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Муса Сергоєвич Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Муса Сергоєвич – за. 

Ігор Петрович Марчук. 

 

МАРЧУК І.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. МОвчан Олексій Васильович.  

 

МОВЧАН О.В. За. МовчАн. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. МовчАн, вибачаюсь. Олексій Васильович, 

вибачаюсь, МовчАн. 

Наталуха – за. 

Роксолана Андріївна Підласа. 

 



ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько Борис Вікторович. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин Ярослав Іванович. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик Микола Леонідович. 

 

СКОРИК М.Л. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. 

Дякую, колеги. У нас 2 – проти, всі інші – за. Буймістер відсутня, 

Тарута відсутній, Шевченко – на лікарняному. Рішення прийнято. Дякую. 

Комітет прийняв відповідне рішення. 

Колеги, на цьому порядок денний вичерпаний. Якщо ще якісь будуть 

зауваження чи пропозиції, будь ласка. Якщо ні, я вам дуже дякую. І 

побачимось в понеділок тоді вже. 

 

СЕННИЧЕНКО Д.В. Дякую. Ми принесемо перед урядом вам на 

інформування, яка ціна, які умови, щоб ви були повністю поінформовані по 

цих трьох проектах, навіть незважаючи на те, що…(Не чути)... всіх не можна 

буде, але будемо вас про все інформувати. Дуже дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Всього найкращого. Дякую. 

 


