КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
(м. Київ, вул. Банкова, 5-7, к.214)
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ГОЛОВУЄ:

Голова Комітету Наталуха Д.А.

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Тарута С.О., Підласа Р.А.,
Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В.,
Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан О.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.
Працівники секретаріату Комітету - Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М.,
Кравченко М.М., Докієнко Л.О., Конєва І.В., Прокопенко Р.Б.,
Терегейло Ю.В., Дехтярук М.Б., Бойко К.А.
ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени
Колтунович О.С., Шевченко Є.В.

Комітету:

Буймістер

Л.А.,

ЗАПРОШЕНІ:
КОЛОМІЄЦЬ
Валерія Рудольфівна

-

заступниця Міністра юстиції України;

ФІЛАТОВ
Владислав Арнольдович

-

директор Департаменту з
Міністерства юстиції України;

БАРАБАШ
Микита Олександрович

-

т.в.о. Голови Державного агентства резерву України.

питань

банкрутства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:
1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні
закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері освіти (реєстр. № 5088
від 17.02.2021).
2.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).
3.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).
4. 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).
5.Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава (реєстр. № 5593 від 01.06.2021).
6.Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава (реєстр. № 5593-1 від 14.06.2021).
7.Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава (реєстр. № 5593-2 від 15.06.2021).
8.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 COVID19 (реєстр. № 4220 від 15.10.2020) (друге читання)
9. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства
(реєстр. № 4409 від 20.11.2020) (друге читання)
ІІ.ІНШЕ.
10.Звіт про запаси палива та готовності до збиральних робіт в Україні т.в.о. Голови
Державного агентства резерву України Барабаша М.О.
ІІІ. РІЗНЕ.
Заступник Голови Комітету Підласа Р.А запропонувала перенести розгляд
законопроектів: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є
держава (реєстр. № 5593 від 01.06.2021), про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером
(засновником, учасником) яких є держава (реєстр. № 5593-1 від 14.06.2021) та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління
юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава (реєстр. № 5593-2 від
15.06.2021) на наступне засідання Комітету.
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СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо змін до порядку
денного засідання Комітету.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Комітету з запропонованими
змінами.
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І.,
Кицак Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С., Марчук І.П.,
Мовчан О.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)
Питання 1.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону
України про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні
закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері освіти
(реєстр. № 5088 від 17.02.2021), поданого народним депутатом України
Шпак Л.О. та іншими народними депутатами України.

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Кубів С.І., Марчук І.П., Мовчан О.В.
За результатами обговорення Голова Комітету поставив на голосування пропозицію
внести законопроект № 5088 на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати включити
його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому
читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
УХВАЛИЛИ:

Внести проект Закону України про внесення зміни до статті 3 Закону
України "Про публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної
політики у сфері освіти (реєстр. № 5088) на розгляд Верховної Ради
України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної
Ради України та за результатами розгляду у першому читанні повернути
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
«за» – 0
«проти» – 12
(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І.,
Кицак Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С., Марчук І.П.,
Мовчан О.В., Приходько Б.В.)
«утримався» – 0
Рішення не прийнято.
(Скорик М.Л. не брав участі у голосуванні)
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Враховуючи, що за результатами голосування рішення не було прийнято, Голова
Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування наступну пропозицію:
УХВАЛИЛИ:

Внести проект Закону України про внесення зміни до статті 3 Закону
України "Про публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної
політики у сфері освіти (реєстр. № 5088) на розгляд Верховної Ради
України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної
Ради України та за результатами розгляду у першому читанні відхилити.
«за» – 12
(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д.,
Кицак Б.В., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С.,
Марчук І.П., Мовчан О.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Скорик М.Л. не брав участі у голосуванні)

Питання 2.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо 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), поданого народними
депутатами України Кузнєцовим О.О., Тарасенком Т.П.

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) представив Голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та
ефективного управління державним і комунальним майном Мовчан О.В.
В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –
члени Комітету: Кубів С.І., Мовчан О.В., Наталуха Д.А.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

Внести 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) на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за
результатами розгляду у першому читанні відхилити.
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«за» – 12
(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д.,
Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С.,
Марчук І.П., Мовчан О.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Скорик М.Л. не брав участі у голосуванні)
Питання 3-4.
СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету Підласи Р.А. щодо проекту
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), поданого народним депутатом України
Іванісовим Р.В. та іншими народними депутатами України та
альтернативного до нього проекту 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), поданого народним депутатом України
Крульком І.І. та іншими народними депутатами України.

В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –
члени Комітету: Підласа Р.А., Наталуха Д.А., Кубів С.І., Тарута С.О.
УХВАЛИЛИ:

1. Внести 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) 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» – 12
(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д.,
Кицак Б.В., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С.,
Марчук І.П., Мовчан О.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Скорик М.Л. не брав участі у голосуванні)
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2. Внести 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) на розгляд
Верховної Ради України, рекомендувати включити його до порядку
денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у
першому читанні відхилити.
«за» – 10
(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І.,
Кицак Б.В., Лічман Г.В., Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан О.В.,
Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 2
(Тарута С.О., Кубів С.І.)
Рішення прийнято.
(Скорик М.Л. не брав участі у голосуванні)

Питання 5.
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) (друге читання)

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Тарута С.О., Кубів С.І., Мовчан О.В., заступниця Міністра з питань європейської
інтеграції Міністерства юстиції України Коломієць В.Р.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у
другому читанні прийняти 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) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним
опрацюванням.
«за» – 11
(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.,
Приходько Б.В. Скорик М.Л.)
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«проти» – 0
«утримався» – 1 (Тарута С.О.)
Рішення прийнято.
(Магомедов М.С. не брав участі у голосуванні)

Питання 6.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови підкомітету з питань регулювання публічних
закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном
Мовчана О.В. щодо проекту Закону про внесення змін до Кодексу
України з процедур банкрутства (реєстр. № 4409) (друге читання).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Тарута С.О., Кубів С.І., Мовчан О.В., Наталуха Д.А., Рущишин Я.І., заступниця
Міністра з питань європейської інтеграції Міністерства юстиції України Коломієць В.Р.
За результатами обговорення Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування
наступні пропозиції:
ГОЛОСУВАЛИ:
Поправка № 36

Врахувати поправку № 36 народного депутата України Батенка Т.І.
виклавши її в редакції Комітету:
Підпункт 2 пункту 7 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо спорів,
зазначених в частині другій цієї статті, провадження в якій відкрито як
до, так і після відкриття провадження у справі про банкрутство
(неплатоспроможність), за ініціативою учасника справи або суду
невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів, надсилаються до
господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про
банкрутство (неплатоспроможність), який розглядає спір по суті в
межах цієї справи.».
«за» – 12
(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д.,
Кицак Б.В., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С.,
Марчук І.П., Мовчан О.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 1 (Скорик М.Л.)
Рішення прийнято.
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Поправка № 29:

Відхилити поправку
Алєксеєва С.О.

№

29

народного

депутата

України

«за» – 13
(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д.,
Кицак Б.В., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С.,
Марчук І.П., Мовчан О.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.))
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.

Поправка № 72

Врахувати поправку № 72 народного депутата України Батенка Т.І.,
виклавши її в редакції Комітету:
Підпункт 5 пункту 17 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5) доповнити статтю частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Відомості про здійснення державним органом з питань банкрутства
заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих можуть
розміщуватися в інтегрованій автоматизованій системі державного
нагляду (контролю).»
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І.,
Кицак Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С., Марчук І.П.,
Мовчан О.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)

Враховуючи пропозиції, висловлені у ході подальшого обговорення, члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати пропозицію народного депутата України – члена Комітету
Мовчана О.В. та доповнити законопроект і внести до порівняльної
таблиці нові правки з подальшим їх врахуванням, виклавши їх в редакції
Комітету:
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1.1. Після пункту 42 розділу 1 законопроекту доповнити новим
пунктом 421 такого змісту:
"421. Доповнити статтю 58 новою частиною наступного змісту:
"За клопотанням зборів кредиторів або ліквідатора господарський суд
може прийняти рішення про введення процедури санації й після
визнання боржника банкрутом у разі наявності схваленого зборами
кредиторів плану санації. Розгляд кредиторами плану санації
здійснюється відповідно до статті 52 Кодексу.
Рішення зборів кредиторів про звернення до господарського суду з
клопотанням про ведення процедури санації та призначення
керуючого санації приймається зборами кредиторів у порядку,
визначеному цим Кодексом для схвалення плану санації, відповідно до
статті 52 Кодексу. При цьому, для визначення кількості голосів
кредиторів не враховуються голоси кредиторів, що відповідно до
статті 52 Кодексу не мають права голосу при схваленні плану санації
або змін до нього.
Схвалений кредиторами план санації, протоколи голосування кожного
класу кредиторів та клопотання про введення процедури санації і
призначення керуючого санацією подаються до господарського суду
протягом одного робочого дня після проведення голосування.
Господарський суд постановляє ухвалу про введення процедури
санації боржника, призначення керуючого санацією та затвердження
плану санації відповідно до частини сьомої статті 52 Кодексу.
У випадку відмови господарським судом у введенні процедури санації
та затвердженні плану санації відносно боржника продовжується
процедура ліквідації. Постановлення судом ухвали про відмову у
введенні процедури санації та затвердженні плану санації не
перешкоджає повторному зверненню до суду з відповідним
клопотанням."."
1.2. Підпункт 3 пункту 45 розділу 1 законопроекту викласти в такій
редакції:
"3) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор
зобов'язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок
боржника в банківській̆ установі. Залишки коштів на інших рахунках
перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. У разі, якщо
кредитором боржника є нерезидент України, ліквідатор має право
використовувати для розрахунків з таким кредитором валютний
рахунок боржника в банківській установі. Кошти, що надходять при
проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний
рахунок боржника. Після оплати витрат, пов’язаних з проведенням
ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди
арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку
черговості, встановленому цим Кодексом.
Оплата витрат, пов’язаних з проведенням ліквідаційної процедури,
здійснюється у такому порядку:
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у першу чергу оплачуються витрати, пов’язані з проведенням
ліквідаційної процедури, та сплачується винагорода ліквідатора;
у другу чергу виконуються зобов’язання перед особами, які після
відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надавали
кредитування, поставляли сировину, комплектуючі з відстроченням
платежу.
За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом
забезпечення, відшкодовуються витрати, пов'язані з утриманням,
збереженням та визначенням вартості такого майна, сплачується
основна винагорода арбітражного керуючого. Склад та розмір таких
витрат підлягають погодженню в порядку, визначеному цим
Кодексом. Кошти, що залишилися після здійснення зазначених
виплат, використовуються виключно для задоволення вимог
кредиторів за зобов'язаннями, які забезпечує таке майно."."
1.3. Частину дев’яту статті 48 доповнити новим абзацом другим
наступного змісту:
«Рішення зборів кредиторів про звернення до господарського суду з
клопотанням про ведення процедури санації та призначення
керуючого санації приймається зборами кредиторів у порядку,
визначеному цим Кодексом для схвалення плану санації, відповідно до
статті 52 Кодексу. При цьому, для визначення кількості голосів
кредиторів не враховуються голоси кредиторів, що відповідно до
статті 52 Кодексу не мають права голосу при схваленні плану санації
або змін до нього.»
1.4. Підпункт 2 пункту 59 розділу 1 законопроекту викласти в
наступній редакції:
"2) абзаці другому частини другої слова "та продажем" замінити
словами «та визначенням вартості», слова та знаки «, та сплатити
винагороду арбітражного керуючого за продаж майна, передбачену
цим Кодексом" виключити.
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І.,
Кицак Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С., Марчук І.П.,
Мовчан О.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)
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2. Доручити народному депутату України Мовчану О.В. подати зазначені
правки та пропозиції, як суб'єкту права законодавчої ініціативи.
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І.,
Кицак Б.В., Кубів С.І., Лічман Г.В., Магомедов М.С., Марчук І.П.,
Мовчан О.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)
3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у
другому читанні прийняти проект Закону про внесення змін до Кодексу
України з процедур банкрутства (реєстр. № 4409) в другому читанні та в
цілому з техніко-юридичним опрацюванням.
«за» – 9
(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д., Кицак Б.В.,
Лічман Г.В., Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан О.В.,
Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 2
(Рущишин Я.І., Кубів С.І.)
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)
ІНШЕ.
СЛУХАЛИ:

Звіт т.в.о. Голови Державного агентства резерву України Барабаша М.О.
про запаси палива та готовності до збиральних робіт в Україні.

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Марчук І.П., Підласа Р.А, Кисилевський Д.Д.
За результатами обговорення народні депутати України - члени Комітету вирішили звіт
про запаси палива та готовності до збиральних робіт в Україні взяти до відома.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

Д. Наталуха

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ

Я. Рущишин
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