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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

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

(у режимі відеоконференції) 

 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 63 

 
17 березня 2021 р. 

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

 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету: Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., 

Колтунович О.С., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., 

Скорик  М.Л.  

Онлайн: Тарута С.О., Кисилевський Д.Д., Магомедов М.С., Приходько Б.В., 

Кубів  С.І. 
 

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

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Докієнко Л.О., Дюбенко А.В.,  

Прокопенко  Р.Б., Терегейло  Ю.В., Дехтярук  М.Б., Лукашевич Т.С., 

Стьопіна К.А. 

  

ВІДСУТНІ: Народні депутати України – члени: Комітету Марчук І.П., Шевченко Є.В.  

 

 ЗАПРОШЕНІ:  

 

Онлайн: 

 

  

ЖУПАНИН 

Андрій Вікторович 

 

- народний депутат України; 

ПАНАІОТІДІ 

Світлана Миколаївна 

 

- заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України; 

КОЛОМІЄЦЬ 

Валерія Рудольфівна 

 

- заступниця Міністра юстиції України; 

ІВАЩЕНКО  

Валерій Володимирович 

 

- Перший заступник Міністра з питань стратегічних 

галузей промисловості України; 
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ПОЛЯХ 

Анатолій Михайлович 

- представник Служби зовнішньої розвідки України; 

НАЙЄМ Мустафа 

 

- заступник генерального директора державного концерну 

«Укроборонпром»; 

КРИЛАС  

Василь Дмитрович 

- генеральний директор державного підприємства «Завод 

імені В.О. Малишева». 

   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:  

Про повернення до розгляду 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 від 

03.02.2021).  

Про повернення до розгляду 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). 

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 деяких законодавчих актів щодо 

стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі (реєстр. № 4344 від 09.11.2020) 

Проект Закону України про обчислення часу в Україні (друге читання) (реєстр. № 4201 

від  09.10.2020).  

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). 

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).  

 

ІІ. Різне. 
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СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету  Наталухи Д.А.  змінити порядок розгляду 

законопроектів, розглянувши першочергово законопроекти про 

обчислення часу в Україні (друге читання) (реєстр. № 4201 від 

09.10.2020) та 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). 

  

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету з запропонованими 

змінами.  

                                                    «за» – 14 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Колтунович О.С., 

Скорик  М.Л., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., 

Тарута С.О., Кисилевський Д.Д., Магомедов М.С., Приходько Б.В., 

Кубів  С.І.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

                      

 

 

Питання 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань державної економічної 

політики  Колтуновича О.С. щодо проекту Закону України про 

обчислення часу в Україні (друге читання) (реєстр. № 4201) 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

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

 

За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію народного депутата України Колтуновича О.С. 

та внести відповідні поправки, які внесені листом до Комітету та надані 

для розгляду, а також поправку, озвучену на засіданні Комітету, до 

порівняльної таблиці з подальшим врахуванням, виклавши їх в редакції 

Комітету: 

«1.Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції: 

«Цей Закон визначає правові засади встановлення одиниць часу, 

обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства 

і держави у достовірній інформації про точний час і календарну дату». 

2. Статтю 1 законопроекту виключити, відповідно змінивши подальшу 

нумерацію статей. 

3. Назву статті 2 законопроекту викласти в такій редакції: 

«Визначення термінів». 

4. Абзац другий частини першої статті 2 законопроекту викласти в такій 

редакції: 

«григоріанський календар — система обчислення часу, в основу якої 

покладено період циклічного обертання Землі навколо Сонця, за якої 
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тривалість одного циклу обертання Землі навколо Сонця становить 

365,2425 доби і на 400 років припадає 97 високосних років;». 

5.Абзац 3 частини першої статті 2 законопроекту викласти в такій 

редакції: 

«державний еталон одиниць часу і частоти — державний еталон одиниць 

часу і частоти та національної шкали координованого часу України UTC 

(UA) із найвищою в Україні точністю, відтворення, зберігання і передачу 

якого як основи для встановлення і застосування значень усіх наявних у 

державі еталонів одиниці вимірювання часу забезпечує Служба єдиного 

часу і еталонних частот;». 

6. Абзац 15 частини першої статті 2 законопроекту викласти в такій 

редакції: 

«київський час — час часової зони, в якій розташована столиця України 

— місто Київ, що відповідає другому часовому поясу в шкалі 

Всесвітнього координованого часу UTC +2;». 

7. Частину першу статті 3 законопроекту викласти в такій редакції: 

«1. Правову основу обчислення часу в Україні становлять Конституція 

України, Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», 

цей Закон та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у 

сфері обчислення часу, а також міжнародні договори України, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України». 

8.У частині другій статті 4 законопроекту словосполучення «1 січня 1 

року» замінити на «1 січня року». 

9. Частини третю-п'яту статті 5 законопроекту замінити одною частиною 

третьою, виклавши в такій редакції:  

«3. Час календарного дня обчислюється годинами, хвилинами та 

секундами. Початком календарного дня (доби) вважається момент часу, 

що відповідає 00 годинам 00 хвилинам 00 секундам. Закінченням 

календарного дня (доби) вважається момент часу після спливу останньої 

секунди 59 хвилини 23 години». 

Частину шосту вважати відповідно частиною четвертою. 

10. Назву статті 6 законопроекту викласти в такій редакції: 

«Обчислення часу при визначенні розпорядку роботи».  

11. Частину першу статті 6 доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Органи  місцевого самоврядування, у разі необхідності, можуть 

рекомендувати час  початку робочого дня для підприємств, установ і 

організацій усіх форм  власності на відповідній території». 

12. Частину другу статті 6 викласти в такій редакції: 

«Київський час застосовується для всіх правовідносин, що виникають у 

межах України». 

13. Частину третю статті 6 законопроекту  виключити, а саме: 

«3. Обчислення суднового часу в морі проводиться за міжнародною 

системою  годинних поясів. Під час перебування суден на рейдах (у 

портах)  іноземних держав використовується час, який установлено на 

відповідних  рейдах (у портах)». 

14. Частину другу статті 8 законопроекту викласти в такій редакції: 

«2. Державні еталони одиниць часу і частоти отримують статус 

національного еталону відповідно до Закону України "Про метрологію та 

метрологічну діяльність». 

15. Статтю 9 законопроекту виключити, відповідно змінивши подальшу 

нумерацію статей. 

16. Пункт 2 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: 
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«2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня 

опублікування цього Закону: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність 

із цим Законом». 

                                                         «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Колтунович О.С., 

Скорик  М.Л., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., 

Кисилевський Д.Д., Магомедов М.С., Приходько Б.В.)  

 

  «проти» – 0 

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

 

Рішення прийнято. 

 

2. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату України 

- Голові підкомітету з питань з питань державної економічної політики  

Колтуновичу О.С. подати зазначені поправки та пропозиції, як суб'єкту 

права законодавчої ініціативи, до проекту Закону України про 

обчислення часу в Україні (друге читання) (реєстр. № 4201) 

 

                                                     «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Колтунович О.С., 

Скорик  М.Л., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., 

Кисилевський Д.Д., Магомедов М.С., Приходько Б.В.)  

 

  «проти» – 0 

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

 

Рішення прийнято. 

 

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

другому читанні прийняти проект Закону України про обчислення часу в 

Україні (реєстр. № 4201) в другому читанні та в цілому з техніко-

юридичним опрацюванням. 

                                  

                                                   «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Колтунович О.С., 

Скорик  М.Л., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., 

Кисилевський Д.Д., Магомедов М.С., Приходько Б.В.)  

 

                                           «проти» – 2 (Тарута С.О., Кубів  С.І.) 

 

        «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 
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Народний депутат України – член Комітету Кубів С.І. нагадав, що дане питання було 

відображено в документі про синхронізацію процесу в Угоді про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

Народний депутат України – член Комітету Буймістер Л.А. звернула увагу на  те, що  

такі зміни (відміна переходу на зимовий/літній час) необхідно буде враховувати Міністерству 

енергетики України при формуванні прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України та 

плану виконання оперативних перемикань в електроустановках електростанцій на наступні 

періоди, а Національній енергетичній компанії «Укренерго» - при плануванні енергосистеми 

на наступні періоди. 

 

 

Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо 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), поданого народним депутатом України Наталухою Д.А. 

та іншими народними депутатами України. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кубів С.І., Рущишин Я.І., Перший заступник Міністра 

з питань стратегічних галузей промисловості України Іващенко В.В., представник Служби 

зовнішньої розвідки України Полях А.М. 

 

За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Внести 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) на розгляд Верховної Ради 

України, рекомендувати включити його до порядку денного сесії 

Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

                                                  «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Колтунович О.С., Скорик  М.Л., 

Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Тарута С.О., 

Приходько Б.В.,  

                                                «проти» – 0                              

                                              «утримався» – 3  
 

                         (Рущишин Я.І., Магомедов М.С., Кубів  С.І.) 

 

   Рішення прийнято. 

 

                   (Кисилевський Д.Д. не брав участі у голосуванні) 

 

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 
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пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту (реєстр. № 5017), 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» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Колтунович О.С., 

Скорик  М.Л., Буймістер  Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., 

Кубів  С.І., Приходько Б.В., Тарута С.О.) 

 

                                                «проти» – 0                              
                                              «утримався» – 1 (Магомедов М.С.)  

 

   Рішення прийнято. 

 

                   (Кисилевський Д.Д. не брав участі у голосуванні) 

 

 

Питання 3. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. переглянути відповідно до 

частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України» рішення Комітету щодо 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 від 03.02.2021), 

поданого народним депутатом України Наталухою Д.А. та іншими 

народними депутатами України. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

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

Рущишин Я.І. 

 

За результатами обговорення члени Комітету  

             

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України 

«Про комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо 

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)  

                                                    «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., 

Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Тарута С.О., 

Кисилевський  Д.Д., Магомедов М.С., Приходько Б.В., Кубів  С.І.) 

 

  «проти» – 0 
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          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.  
 

(Колтунович О.С., Скорик  М.Л. не брали участі у голосуванні) 

 

2. Внести проект 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) на розгляд Верховної Ради України 

та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

3. 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. № 5010), 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» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., 

Тарута С.О., Кисилевський  Д.Д., Магомедов М.С., Приходько Б.В., 

Кубів  С.І.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 2  
 

      (Рущишин Я.І., Мовчан  О.В.) 

 

Рішення прийнято.  
 

(Колтунович О.С., Скорик  М.Л. не брали участі у голосуванні) 

 

 

 

Питання 4. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. переглянути відповідно до 

частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України» рішення Комітету щодо проекту Закону України Про 

повернення до розгляду 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. 
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В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Тарута С.О., Кубів С.І., Підласа Р.А., Мовчан О.В., Наталуха Д.А., Рущишин Я.І. 

 

За результатами обговорення члени Комітету  

             

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України 

«Про комітети Верховної Ради України» рішення Комітету 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) 

 

                                                    «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., 

Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Кисилевський  Д.Д., 

Тарута  С.О., Кубів  С.І.,  Приходько Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.  
 

(Магомедов М.С., Колтунович О.С., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

2. 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 рекомендувати за результатами 

розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

                                                  

                                                      «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., 

Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Кисилевський  Д.Д., 

Тарута  С.О., Кубів  С.І., Приходько Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 
 

 

Рішення прийнято.  
 

(Магомедов М.С., Колтунович О.С., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 
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Питання 5. 

 

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

України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі (реєстр. № 4344 від 

09.11.2020), поданого народним депутатом України Жупаниним А.В. та 

іншими народними депутатами України. 

 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі (реєстр. № 4344) представив народний 

депутат України Жупанин А.В. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

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

народний депутат України Жупанин А.В. 

 

 За результатами обговорення члени Комітету 

 

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

законодавчих актів щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної 

галузі (реєстр. № 4344) на наступне засідання Комітету.    

 

Доручити народному депутату України –  члену Комітету Буймістер Л.А. 

підготувати цей законопроект до розгляду на наступному засіданні 

Комітету.   

                                                     «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Кисилевський  Д.Д., Тарута  С.О., Кубів  С.І., 

Приходько Б.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 
 

Рішення прийнято.  
 

(Магомедов М.С., Колтунович О.С., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

 

Питання 6. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регуляторної політики       

Лічман Г.В. щодо 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). 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Кубів С.І., Лічман Г.В. 
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За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію народного депутата України Лічман Г.В. та 

внести відповідну поправку до порівняльної таблиці з подальшим 

врахуванням, виклавши її в редакції Комітету: 

 

«Розділ II «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом 2 такого 

змісту, відповідно змінивши подальшу нумерацію пунктів : 

«2. Кошторисні норми і нормативи з ціноутворення у будівництві, 

затверджені до набрання чинності цим Законом, є чинними та 

застосовуються для визначення вартості будівництва, реконструкції, 

ремонту автомобільних доріг загального користування до затвердження 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства методик і 

правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування, але не більше 

трьох років з дня набрання чинності цим Законом». 

 

                                                     «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Кисилевський  Д.Д., Кубів  С.І., 

Приходько  Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

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

 

 

Рішення прийнято.  
 

(Магомедов М.С., Колтунович О.С., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

2. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату України 

– Голові підкомітету з питань регуляторної політики Лічман Г.В. подати 

зазначену поправку, як суб'єкту права законодавчої ініціативи. 

 

                                                         «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., 

Лічман  Г.В., Мовчан  О.В., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Кубів  С.І., 

Приходько  Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

           «утримався» – 0 
 

Рішення прийнято.  
 

(Магомедов М.С., Колтунович О.С., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 
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3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо визначення системи 

ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального 

користування  (реєстр. № 2234) в другому читанні та в цілому з техніко-

юридичним опрацюванням. 

 

                                                        «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., 

Мовчан  О.В., Кисилевський  Д.Д., Приходько  Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

           «утримався» – 3 

 

(Рущишин Я.І., Тарута  С.О., Кубів  С.І.) 

 

Рішення прийнято.  
 

(Магомедов М.С., Колтунович О.С., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

 

 

Питання 7. 

 

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 щодо вдосконалення процедур 

банкрутства державних підприємств оборонно-промислового комплексу 

(реєстр. № 2786 від 20.01.2020), поданого народним депутатом України 

Підласою Р.А. та альтернативного проекту 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), поданого народним 

депутатом України Павлюком М.В. 

 

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

щодо вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-промислового 

комплексу (реєстр. № 2786) представила народний депутат України Підласа Р.А. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

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

Підласа Р.А., заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Найєм Мустафа, 

генеральний директор ДП «Завод імені В.О. Малишева» Крилас В.Д.. 

 

 

                Далі головує заступник Голови Комітету Підласа Р.А.  
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За результатами обговорення заступник Голови Комітету Підласа Р.А. поставила на 

голосування пропозицію внести законопроекти реєстр. № 2786 та реєстр. № 2786-1 на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект реєстр. №  2786 прийняти за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:         

 

                                                    «за» – 8 

 

(Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., Тарута  С.О., Кицак  Б.В., Кубів  С.І.,  

Кисилевський  Д.Д., Приходько  Б.В.,  Колтунович О.С.) 

 

  «проти» – 0 

 

           «утримався» – 3  
 

(Рущишин Я.І., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В.) 

 

Рішення прийнято.  
 

(Наталуха Д.А., Магомедов М.С., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні)                                                                                       

 

 

Заступник Голови Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування пропозицію 

відхилити законопроект реєстр. № 2786-1. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:         

 

                                                    «за» – 10 

 

(Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., Тарута  С.О., Кицак  Б.В., Кубів  С.І.,  

Кисилевський  Д.Д., Приходько  Б.В., Рущишин Я.І., Лічман  Г.В., 

Мовчан  О.В.) 

  «проти» – 0 

 

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

 

Рішення прийнято.  
 

(Наталуха Д.А., Магомедов М.С., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні)                                                                                       

 

За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Внести законопроекти реєстр. № 2786 та  реєстр. № 2786-1 на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект реєстр. № 2786  прийняти за основу і 

відповідно законопроект реєстр. № 2786-1 відхилити.                                              
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РІЗНЕ. 

1. 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України - секретаря Комітету 

Рущишина Я.І. щодо проведення 18 березня 2021 року круглого столу на 

тему: «Розбудова ринку авторських прав в Україні: сучасні виклики 

захисту прав авторів» за ініціативою Всеукраїнської профспілки. 

УХВАЛИЛИ: Провести 18 березня 2021 року о 16.00 круглий стіл на тему: «Розбудова 

ринку авторських прав в Україні: сучасні виклики захисту прав авторів» 

за ініціативою Всеукраїнської профспілки.  

 

                                                         «за» – 9 

(Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., Тарута  С.О., Кубів  С.І.,  

Кисилевський  Д.Д., Приходько  Б.В., Рущишин Я.І., Лічман  Г.В., 

Мовчан  О.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» –0 
 

Рішення прийнято.  
 

(Кицак  Б.В., Колтунович О.С., Наталуха Д.А., Магомедов М.С., 

Скорик  М.Л. не брали участі у голосуванні)                                                                                       

 

                                                                      2. 

          

СЛУХАЛИ: 

Інформацію народного депутата України – члена Комітету Кубіва С.І. 

щодо критичної ситуації на державному підприємстві «Завод 

Електроважмаш». 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Кубів С.І., Мовчан О.В., Тарута С.О., Підласа Р.А.  

За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ: 1.Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо надання інформації із 

вищезазначеного питання. 

2. Запросити на засідання Комітету керівників Фонду державного майна 

України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України  і заслухати інформацію з цього питання. 

 

                                                       «за» – 9 

(Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., Тарута  С.О., Кицак  Б.В., Кубів  С.І.,  

Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., Лічман  Г.В., Мовчан  О.В.) 

  

 «проти» – 0 

          «утримався» –0 
 

Рішення прийнято.  
 

(Приходько  Б.В., Колтунович О.С., Наталуха Д.А., Магомедов М.С., 

Скорик  М.Л. не брали участі у голосуванні)                                                                                       

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                    Д. Наталуха   

                 

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               Я. Рущишин 


