
 

СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань економічного розвитку  

04 листопада 2020 року (кулуари) 

Веде засідання голова комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз все пояснимо. Колеги, в процесі 

обговорення законопроекту 3760 виникло додатково зауваження від нашого 

колеги Муси Магомедова з приводу стабілізаційної правки.  

Відповідно є пропозиція повернутися до розгляду проекту Закону 

України про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними 

інвестиціями (реєстраційний номер 3760) у другому читанні. 

Прошу проголосувати за повернення до розгляду законопроекту.  

Наталуха – за. 

Підласа – за. 

Тарута – за.  

Лічман – за. 

Шевченко – за. 

Кисилевський – за. 

Буймістер – за.  

Кубів – за.  

Магомедов – за. 

Приходько – за. 

Колтунович – за. 

Марчук – за.  

12 – за.  

Не присутні на голосуванні: Скорик, Кицак і Мовчан. Хоча Кицаку ми 

говорили. Добре.  

Пане Магомедов, в двох словах, якщо можна, коротко.  



 

МАГОМЕДОВ М.С. (Виступ російською мовою) 

Смотрите, в законе говорится о том, что не должно быть изменений 

законодательств в сторону ухудшения для инвесторов, если они заключили 

инвестиционный договор, пошли на заключение инвестиционного договора. 

Но при этом есть в тексте следующая формулировка, что за исключением… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зачитаю. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Да, если можно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Зазначені гарантії не поширюються на зміни 

законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, 

забезпечення громадського порядку та охорони довкілля". 

 

ПІДЛАСА Р.А. Рущишин теж не присутній. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, не присутній Рущишин.  

Тобто, про що йде мова, що у випадку, якщо інвестор вклав сюди 

гроші, при настанні цих фактів, у нього немає гарантій, що ті умови, на яких 

він вкладав, вони збережуться.  

Ми проконсультувались з Міністерством юстиції з приводу того, чи є 

це все форс-мажором, чи можна вважати це форс-мажорними обставинами. 

Ні, особливо що стосується охорони довкілля. Зважаючи на те, що у нас, 

дуже вірогідно, наступить вимога по Green Deal, по європейським вимогам 

"зелених", там нульових карбонових нейтральних емісій, може бути така 

ситуація, що інвестор, який вклав гроші в будівництво там будь-якого 

підприємства тут, одразу підпаде через 2-3 роки під ці вимоги, і фактично всі 

ці преференції він втратить.  

Тому було прийнято пропозицію запропонувати комітету виключити 



цей параграф з тексту закону: "зазначені гарантії не поширюються на зміни 

законодавства України, що стосуються питань оброни, національної безпеки, 

забезпечення громадського порядку та охорони довкілля" (це стаття 17).  

Якщо є бажання підтримати таку пропозицію, то я би поставив на 

голосування саме таке. Ми проговорили між собою, поговорили з Мін'юстом. 

Вони не заперечують, вони не будуть ветувати закон при цьому. Тому проект 

рішення, пропозиція рішення наступна. 

Перше. Підтримати пропозицію народного депутата України 

Магомедова М.С. та доповнити законопроект і внести до порівняльної 

таблиці з подальшим врахуванням нової поправки, виклавши її в редакції 

комітету. Висновки щодо врахування і відхилення інших поправок та 

пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у 

відповідність до остаточної редакції, проголосованої комітетом.  

 

Прошу голосувати. Хто – за?  

Наталуха – за. 

Марчук – за. 

Колтунович – за. 

Приходько – за. 

Магомедов – за.  

Кубів – за. 

Буймістер – за. 

Кисилевський – за. 

Шевченко – за. 

Лічман – за. 

Тарута – за. 

Підласа – за. 

Всі присутні - за.  Наталуха "за", я казав.  

 

Друге. На виконання рішення комітету доручити народному депутату 



України Магомедову Мусі Сергоєвичу подати зазначену поправку та 

пропозицію як суб'єкту законодавчої ініціативи. Прошу проголосувати. 

Зазначена поправка буде звучати наступним чином: Частину п'яту статті 17, а 

саме "зазначенні гарантії не поширюються на зміни законодавства України, 

що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення 

громадського порядку та охорони довкілля", частину п'яту статті 17 

виключити.  

І на виконання рішення комітету України доручити народному 

депутату України Магомедову Мусі Сергоєвичу подати зазначену поправку 

та пропозиції як суб'єкту законодавчої ініціативи.  

Прошу голосувати. Хто –  за? 

Наталуха – за. 

Марчук – за.  

Колтунович – за. 

Приходько – за. 

Магомедов – за. 

Кубів – за. 

Буймістер – за.  

Кисилевський – за.  

Шевченко – за.  

Лічман – за.  

Тарута – за.  

Підласа – за. 

Наталуха – за. 

Дякую.  

І нарешті. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону України про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними 

інвестиціями (реєстраційний номер 3760) у другому читанні та в цілому як 

закон з техніко-юридичним опрацюванням з урахуванням щойно озвученої 

пропозиції виключити цей параграф з тексту.  



Прошу голосувати. Хто – за? 

Наталуха – за.  

Марчук – за. 

Колтунович – за. 

Приходько – за. 

Магомедов – за.  

Кубів – за. 

Буймістер – за. 

Кисилевський – за. 

Шевченко – за. 

Лічман – за. 

Тарута – за. 

Підласа – за. 

Дякую, колеги. 

 Рішення прийнято. 

 Комітет оголошую закритим. Дякую. 


