
  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

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

 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 70 

 
16 червня 2021р. 

14 год 30 хв. 

. 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Підласа  Р.А., 

Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., 

Колтунович  О.С., Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Приходько Б.В., Шевченко Є.В. 

 

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

Кравченко М.М., Докієнко Л.О., Дюбенко  А.В., Конєва І.В., 

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

Лукашевич  Т.С.,  Бойко   К.А. 

  

 ЗАПРОШЕНІ:  

 

ІВАНІСОВ 

Роман Валерійович 

 

- народний депутат України; 

КРЕЙДЕНКО 

Володимир Вікторович 

 

- народний депутат України; 

ЖЕЛЕЗНЯК 

Ярослав Іванович 

 

- народний депутат України; 

КОЛОМІЄЦЬ 

Валерія Рудольфівна 

 

- заступниця Міністра юстиції України; 

ПІЩАНСЬКА 

Ольга Станіславівна 

 

- Голова Антимонопольного комітету України;  

 

НЕЧИТАЙЛО 

Ольга Михайлівна 

- державна уповноважена Антимонопольного комітету 

України; 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Тарута С.О., Магомедов М.С., 

Скорик М.Л. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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МАГАЛЕЦЬКА 

Владислава Валеріївна 

 

- Голова Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів і захисту споживачів; 

ВОВНЮК 

Анатолій Віталійович 

 

- заступник Голови Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів і захисту споживачів; 

ЛОРДКІПАНІДЗЕ 

Андрій Юрійович 

 

- заступник Голови Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів і захисту споживачів; 

ВОЗНЮК 

Олександр Володимирович 

- Голова Комітету з конкуренційного права Асоціації 

правників України;  

 

ПТАШНИК 

Вікторія Юріївна 

 

- заступниця Голови Комітету з конкуренційного права 

Асоціації правників України; 

ДЯКУЛИЧ 

Олександр Олександрович 

- співголова Комітету з питань конкуренції Американської 

торговельної палати в Україні. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
  

  

  

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:  

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

зв'язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства (реєстр. № 5528 від 

20.05.2021). 

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

зв’язку із втратою чинності Закону України "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом" (реєстр. № 5626 від 04.06.2021).  

3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про приватизацію 

державного і комунального майна” щодо уточнення деяких положень та сприяння 

залученню інвестицій в процесі приватизації (реєстр. № 5397 від 19.04.2021). 

 

4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про приватизацію 

державного і комунального майна" щодо уточнення деяких положень та заборони 

приватизації об'єктів великої приватизації (реєстр. № 5397-1 від 05.05.2021). 

 

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

вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. № 5431 від 

27.04.2021). 

 

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

діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. № 5431-1 від 13.05.2021). 

 

7. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про оренду державного 

та комунального майна" щодо розширення переліку юридичних осіб, які мають право на 

отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону (реєстр. 

№  3451 від 08.05.2020). 

 

8. Проект Закону України про внесення доповнення до статті 15 Закону України "Про 

оренду державного та комунального майна" щодо особливостей передачі Товариству 



Червоного Хреста України майна в оренду (реєстр. № 5061 від 12.02.2021). 

9. Проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України "Про оренду 

державного та комунального майна" щодо особливостей передачі в оренду майна 

Товариству Червоного Хреста України та закладам охорони здоров’я (реєстр. № 5061-1 

від 23.02.2021). 

 

10. Проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України 

"Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5502 від 18.05.2021). 

 

11. Проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України 

"Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5502-1 від 04.06.2021). 

 

ІІ. ІНШЕ. 

12. Звіт Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і 

захисту споживачів Магалецької В.В. 

 

ІІІ. РІЗНЕ. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету  Наталухи Д.А. щодо змін до порядку 

денного засідання Комітету. 

 

Народний депутат України - член Комітету Колтунович О.С. вніс пропозицію 

розглянути першочергово проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. 

№ 5431) та альтернативний до нього проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. № 

5431-1). 

Народний депутат України Іванісов Р.В. запропонував перенести розгляд 

законопроектів про внесення доповнення до статті 15 Закону України "Про оренду державного 

та комунального майна" щодо особливостей передачі Товариству Червоного Хреста України 

майна в оренду (реєстр. № 5061) та про внесення змін до статті 15 Закону України "Про оренду 

державного та комунального майна" щодо особливостей передачі в оренду майна Товариству 

Червоного Хреста України та закладам охорони здоров’я (реєстр. № 5061-1) на інше засідання 

Комітету. 

Народний депутат України  - член Комітету Кубів С.І. запропонував також перенести 

розгляд проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про оренду 

державного та комунального майна" щодо розширення переліку юридичних осіб, які мають 

право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону 

(реєстр. №  3451) на інше засідання Комітету. 

Народний депутат України Крейденко В.В. вніс пропозицію першочергово розглянути 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із 

втратою чинності Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом" (реєстр. № 5626).    

Голова Комітету Наталуха Д.А. підтримав вище запропоновані зміни до порядку 

денного, а саме:  перенести розгляд законопроектів реєстр. № 5061, реєстр. № 5061-1, реєстр. 

№  3451 на інше засідання Комітету та першочергово розглянути законопроекти реєстр. 

№  5431, реєстр. № 5431-1 і реєстр. № 5626.    



 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету з запропонованими 

змінами. 

«за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

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

Мовчан  О.В., Приходько Б.В., Шевченко Є.В.) 

 

 «проти» – 0 

       «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

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

 

 

 

 

Питання 1-2. 

 

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

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. 

№ 5431 від 27.04.2021), поданого народним депутатом України 

Підласою  Р.А. та іншими народними депутатами України та 

альтернативного до нього проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо діяльності Антимонопольного 

комітету України (реєстр. № 5431-1 від 13.05.2021), поданого народними 

депутатами України Буймістер Л.А., Масловим Д.В. 

 

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

вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. № 5431) представила 

народний депутат України  - член Комітету Підласа Р.А. 

 

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

діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. № 5431-1) представила народний 

депутат України  - член Комітету Буймістер Л.А. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Колтунович О.С., Кубів С.І., Підласа Р.А., Буймістер Л.А., Наталуха Д.А., 

Шевченко  Є.В., Голова Антимонопольного комітету України Піщанська О.С., заступниця 

Голови Комітету з конкуренційного права Асоціації правників України Пташник В.Ю., 

співголова Комітету з питань конкуренції Американської торговельної палати в Україні 

Дякулич О.О. 

  

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

пропозицію внести законопроекти реєстр. № 5431 та реєстр. № 5431-1 на розгляд Верховної 

Ради України, рекомендувати включити їх до порядку денного сесії Верховної Ради України 

та за результатами розгляду у першому читанні законопроект реєстр. № 5431 прийняти за 

основу, а законопроект реєстр. № 5431-1 відхилити. 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html


УХВАЛИЛИ: 1.Внести законопроект реєстр. № 5431 на розгляд Верховної Ради 

України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної 

Ради України та за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект реєстр. № 5431 прийняти за основу. 

 

«за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

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

Шевченко  Є.В.) 

 

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

 

       «утримався» – 3 

 

(Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Кубів С.І.) 

 

Рішення прийнято. 

 

 

2. Беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких 

неузгодженостей та урахування висловлених зауважень і пропозицій до 

законопроекту, звернутись 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, 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., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

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

Мовчан  О.В., Приходько Б.В., Шевченко Є.В.) 

 

 «проти» – 0 

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

 

Рішення прийнято. 

 

 

 

3. Внести законопроект реєстр. № 5431-1 на розгляд Верховної Ради 

України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної 

Ради України та за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект реєстр. № 5431-1 відхилити. 

 

«за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html


Кицак  Б.В., Лічман Г.В., Мовчан  О.В., Марчук І.П., Шевченко  Є.В.) 

                                 

«проти» – 3  

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Колтунович  О.С.) 

 

                                «утримався» – 1 (Приходько Б.В.) 

 

Рішення прийнято. 
 

 

 

Питання 3. 

 

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

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 

із втратою чинності Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (реєстр. 

№  5626 від 04.06.2021), поданого народним депутатом України 

Крейденком В.В. 

 

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

зв’язку із втратою чинності Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом» (реєстр. №  5626) представив народний депутат України 

Крейденко В.В. 

 

В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –  

члени Комітету: Мовчан О.В., Кубів С.І.  

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Внести проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку із втратою чинності Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом» (реєстр. № 5626) на розгляд Верховної Ради України, 

рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради 

України та за результатами розгляду у першому читанні відхилити. 

  

                                                      «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кицак  Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В.) 

 

 «проти» – 0 

 

          «утримався» – 0  

 

Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Приходько Б.В., Шевченко Є.В. не 

брали участі у голосуванні)  
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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 України у зв'язку з прийняттям Кодексу України з 

процедур банкрутства (реєстр. № 5528 від 20.05.2021), поданого 

Кабінетом Міністрів України. 

 

В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –  

члени Комітету: Мовчан О.В., Кубів С.І., заступниця Міністра юстиції України Коломієць В.Р.  

 

УХВАЛИЛИ: Внести проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу України з процедур 

банкрутства (реєстр. № 5528) 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» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кицак  Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В.) 

 

 «проти» – 0 

 

          «утримався» – 0  

 

Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Приходько Б.В., Шевченко Є.В. не 

брали участі у голосуванні)      

 

 

 

Питання 5-6. 
 

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 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо 

уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі 

приватизації (реєстр. № 5397 від 19.04.2021), поданого народним 

депутатом України Мовчаном О.В. та іншими народними депутатами 

України та альтернативного до нього проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» щодо уточнення деяких положень та заборони 

приватизації об'єктів великої приватизації (реєстр. № 5397-1 від 

05.05.2021), поданого народним депутатом України Королевською Н.Ю. 

та іншими народними депутатами України. 

 

 

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Підласа Р.А., Кубів С.І., Мовчан О.В. 
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 За результатами обговорення Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування 

пропозицію внести законопроекти реєстр. № 5397 та реєстр. № 5397-1 на розгляд Верховної 

Ради України, рекомендувати включити їх до порядку денного сесії Верховної Ради України 

та за результатами розгляду у першому читанні законопроект реєстр. № 5397 прийняти за 

основу, а відповідно законопроект реєстр.  № 5397-1 відхилити. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Внести законопроект реєстр. № 5397 на розгляд Верховної Ради 

України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної 

Ради України та за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект реєстр. № 5397 прийняти за основу.  

 

                                                   «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

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

 

 «проти» – 0 

                            «утримався» – 1 (Кубів С.І.,) 

 

Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Приходько Б.В., Шевченко Є.В. не 

брали участі у голосуванні) 

 

 

2. Внести законопроект реєстр. № 5397-1 на розгляд Верховної Ради 

України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної 

Ради України та за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект реєстр. № 5397-1 відхилити. 

 

                                                       «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кицак  Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В.) 

 

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0  

 

Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Приходько Б.В., Шевченко Є.В. не 

брали участі у голосуванні)                              

 

 

 

Питання 7-8. 

 

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

України про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про 

створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості 

здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території 

України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(реєстр. № 5502 від 18.05.2021), поданого народним депутатом України 

Умєровим Р.Е. та іншими народними депутатами України та 
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альтернативного проекту Закону України про визнання таким, що втратив 

чинність Закону України "Про створення вільної економічної зони 

"Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на 

тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (реєстр. № 5502-1 від 04.06.2021), поданого 

народним депутатом України Железняком Я.І. 

 

Проект  Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про 

створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної 

діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (реєстр. № 5502) представив народний депутат України 

Рущишин  Я.І. 

 

Проект  Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про 

створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної 

діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (реєстр. № 5502-1) представив народний депутат України 

Железняк Я.І. 

 

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Рущишин Я.І., Наталуха Д.А., Кубів С.І., народний депутат України Железняк Я.І.  

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: 1.Керуючись частиною другою статті 110 Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України" внести на розгляд Верховної Ради 

України доопрацьований проект Закону України про визнання таким, що 

втратив чинність Закону України "Про створення вільної економічної 

зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на 

тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України», підготовлений народними депутатами 

України – членами Комітету,  рекомендувати включити його до порядку 

денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в 

першому читанні прийняти доопрацьований законопроект за основу та в 

цілому з техніко - юридичним опрацюванням.  

 

                                                       «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кицак  Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В.) 

 

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0  

 

Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Приходько Б.В., Шевченко Є.В. не 

брали участі у голосуванні). 

 

 

2. Внести на розгляд Верховної Ради України проект  Закону України про 

визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про створення 

вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та 
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про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5502) 

та проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність 

Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про 

особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій 

території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (реєстр. № 5502-1), рекомендувати включити їх до порядку 

денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в 

першому читанні законопроекти реєстр. №  5502 та реєстр. № 5502-1 

відхилити. 

                                                       «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кицак  Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В.) 

 

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0  

 

Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Приходько Б.В., Шевченко Є.В. не 

брали участі у голосуванні). 

 

 

 

РІЗНЕ. 

 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію заступника Голови Комітету Кисилевського Д.Д.  провести 

у липні 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Стратегічні орієнтири 

поглиблення торговельно-економічних відносин України з країнами 

Європейського Союзу в умовах дії Угоди про асоціацію».   

  

УХВАЛИЛИ: Провести у липні 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Стратегічні 

орієнтири поглиблення торговельно-економічних відносин України з 

країнами Європейського Союзу в умовах дії Угоди про асоціацію».  

 

                                                       «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа  Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кицак  Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В.) 

 

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0  

 

Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Приходько Б.В., Шевченко Є.В. не 

брали участі у голосуванні). 

 

Народний депутат України - член Комітету Мовчан О.В. звернув увагу на  ускладнення, 

які виникають у народних депутатів України при укладанні договорів оренди державного і 

комунального майна при відкритті громадських приймалень у виборчих округах та 

запропонував шляхи врегулювання цього питання. 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html


Народний депутат України - член Комітету Лічман Г.В. внесла пропозицію 

започаткувати проведення в Комітеті круглих столів з тематики товарних ринків (ринку 

харчового сектору, ринку палива тощо). Голова Комітету Наталуха Д.А. підтримав цю 

пропозицію і запропонував провести перший круглий стіл з питання значного зростання цін 

на цукор.  

 

 

                                                              ІНШЕ. 

 

 

СЛУХАЛИ: Звіт Голови Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів і захисту споживачів Магалецької В.В.  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Кубів С.І., Підласа Р.А., Лічман Г.В., Мовчан О.В., Кицак Б.В., 

Марчук І.П., Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і 

захисту споживачів Магалецька В.В., заступники Голови Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Вовнюк А.В. та Лордкіпанідзе А.Ю. 

 

За результатами обговорення народні депутати України - члени Комітету вирішили звіт 

за шість місяців роботи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і 

захисту споживачів взяти до відома та отриману інформацію використовувати під час 

законопроектної роботи Комітету. Учасники засідання висловили надію на плідну співпрацю, 

яка принесе низку ініціатив з удосконалення законодавства. 

 
 
 
 
                                     
 
 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                    Д. Наталуха   

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               Я. Рущишин 
 

 

 

 


