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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Підкомітет з питань регулювання публічних закупівель 

та ефективного управління державним і комунальним майном 
 

(вул. Банкова, 5-7, кімн. 214) 
(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 2 

 
26 листопада 2020р. 

16 год 00 хв. 
 

ГОЛОВУЄ: Голова підкомітету Мовчан О.В. (онлайн). 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України – члени підкомітету (онлайн): Підласа Р.А., 

Приходько  Б.В., Шевченко Є.В. 

Народні депутати України – члени Комітету(онлайн):  Кисилевський   Д.Д., 

Магомедов М.С., Лічман Г.В. 

 

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

Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В., Дехтярук  М.Б., Стьопіна К.А. 

  

ВІДСУТНІ: Народні депутати України – члени підкомітету: Буймістер Л.А., Скорик М.Л.  

Кицак  Б.В. 

 

 ЗАПРОШЕНІ:  

 

ЛАХТІОНОВА 

Лілія Володимирівна  

- директор Департаменту сфери публічних закупівель 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України; 

 

БЕСПАЛОВА  

Анна Вікторівна 

 

- заступник директора Департаменту сфери публічних 

закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України; 

САВКОВА 

Лілія Вікторівна 

 

- заступник керуючого справами Управління справами 

Апарату Верховної Ради України - головний бухгалтер; 

ПАЛАМАРЧУК 

Наталія Василівна 

- головний спеціаліст Відділу юридичного забезпечення 

Управління справами Апарату Верховної Ради України. 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.  

  

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі” 

щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної 

промисловості (реєстр. №3739). 

 

Обговорення норм Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та 

Закону України “Про статус народного депутата України” в частині питання щодо 

надання в оренду народному депутату України службового приміщення для виконання 

депутатських повноважень (громадської приймальні). 

 

Обговорення порядку взаємодії Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку та підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та 

ефективного управління державним і комунальним майном під час реалізації положень 

Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” (щодо 

парламентського контролю за приватизацією державного майна). 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету  Мовчана О.В. щодо порядку денного 

засідання підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та 

ефективного управління державним і комунальним майном. 

 

 

Питання 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України - заступника Голови Комітету 

Кисилевського Д.Д. щодо проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для 

сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості 

(реєстр.  №3739). 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

підкомітету: Мовчан О.В., Шевченко Є.В., народний депутат України –  член Комітету 

Магомедов М.С. 

 

За результатами обговорення члени підкомітету 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати законопроект в редакції, запропонованій народним 

депутатом України Кисилевським Д.Д.  

 

 2. За результатами розгляду проекту Закону України про внесення змін 

до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов 

для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості 

(реєстр.  № 3739) на засіданні підкомітету з питань регулювання 

публічних закупівель та ефективного управління державним і 

комунальним майном Комітету з питань економічного розвитку доручити 

народному депутату України – заступнику Голови Комітету 

Кисилевському Д.Д., як суб'єкту права законодавчої ініціативи, внести 

обговорені поправки і пропозиції та рекомендувати Комітету в порядку, 

передбаченому пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
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комітети Верховної Ради України", включити зазначені поправки і 

пропозиції до порівняльної таблиці. (Додаються). 

 

3. Доручити секретаріату Комітету з питань економічного розвитку 

висновки щодо врахування або відхилення інших поправок та 

пропозицій, внесених суб’єктами права законодавчої ініціативи, 

привести у відповідність до запропонованої остаточної редакції.  

 

4. Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді 

України розглянути проект Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого 

розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (реєстр.  №  3739) та 

прийняти у другому читанні і в цілому з техніко-юридичним 

опрацюванням. 

                                             

                                                        «за» – 4 

 

(Мовчан О.В., Приходько  Б.В., Підласа Р.А.,  

Шевченко Є.В. - з урахуванням висловлених в ході обговорення 

пропозицій (стенограма додається). 

  

 «проти» – 0 

         «утримався» – 0 

 

    Рішення прийнято. 

                           

       

Питання 2. 

 

Народні депутати України – члени підкомітету обговорили норми Закону України “Про 

оренду державного та комунального майна” та Закону України “Про статус народного 

депутата України” в частині питання щодо надання в оренду народному депутату України 

службового приміщення для виконання депутатських повноважень (громадської приймальні). 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

підкомітету: Мовчан О.В., Шевченко Є.В., Приходько Б.В., народний депутат України –  член 

Комітету Лічман Г.В., Кисилевський Д.Д., заступник керуючого справами Управління 

справами Апарату Верховної Ради України - головний бухгалтер Савкова Л.В., головний 

спеціаліст Відділу юридичного забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради 

України Паламарчук Н.В. 

 

Питання 3. 

 

Голова підкомітету  Мовчан О.В. запропонував розгляд питання щодо обговорення 

порядку взаємодії Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та 

підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління 

державним і комунальним майном під час реалізації положень Закону України “Про 

приватизацію державного і комунального майна” (щодо парламентського контролю за 

приватизацією державного майна) перенести на наступне засідання підкомітету. 

 

ГОЛОВА ПІДКОМІТЕТУ                                                                              О. МОВЧАН    
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                                                                                                                                Додаток  

                    

Голові Комітету Верховної  

Ради України з питань  

економічного розвитку 

 

Наталусі Д.А. 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної 

промисловості (реєстр. №3739). 

 
На виконання рішення підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та 

ефективного управління державним і комунальним майном від 26 листопада 2020 року, 

ухваленого за результатами розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та 

модернізації вітчизняної промисловості (реєстр. №3739) вношу наступні пропозиції та 

поправки до зазначеного законопроекту: 

 

1. Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій  редакції: 

29-1) ступінь локалізації виробництва – показник питомої ваги вартості сировини, 

матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, 

послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом 

закупівлі. 

2. У абзаці другому пункту 1 розділу І проекту слова «а також з врахуванням 

встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі» замінити словами 

«а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації виробництва». 

3. Пункт 4 розділу І проекту виключити. 

4. Пункт 5 розділу І проекту виключити. 

5. Пункт 6 розділу І проекту виключити. 

6. Після пункту 6 розділу І проекту доповнити новим пунктом такого змісту: 

«4. Частину першу статті 5 доповнити пунктом п’ятим такого змісту: 

«5) якщо назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником».  

7. Пункт 7 розділу І проекту викласти в такій  редакції: 

«5. Розділі X «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 6-1  такого 

змісту: 

6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі 

особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 

200 тисяч гривень: 

1) Замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, 

виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує: 

з 1 січня 2021 року – 10 відсотків; 

з 1 січня 2022 року – 15 відсотків; 

з 1 січня 2023 року – 20 відсотків; 

з 1 січня 2024 року – 25 відсотків; 

з 1 січня 2025 року – 30 відсотків; 

з 1 січня 2026 року – 35 відсотків; 

з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2030 року – 40 відсотків. 

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є 
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предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України за формулою: 

СЛ = (1 –(МВ+ІВ) / С) х 100%, 

де СЛ - ступінь локалізації виробництва; 

МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин 

і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, що імпортовані на митну 

територію України виробником для виробництва товарів, що є предметом закупівлі, гривень; 

IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових 

частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або 

у складі продукції для виробництва товарів, що є предметом закупівлі, у постачальника (в тому 

числі резидента України), без урахування податку на додану вартість, гривень; 

С – собівартість товару, що є предметом закупівлі,  гривень. 

Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з 

підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному 

веб-сайті. 

Уповноважений орган здійснює моніторинг дотримання вимог ступеню локалізації 

виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з 

підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, до 

предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей 

виробництва може щороку не пізніше 31 жовтня змінювати на наступний календарний рік, 

ступень локалізації виробництва до 5 відсотків у сторону його зменшення або до 10 відсотків 

в сторону його збільшення щодо кожного окремого товару, що є предметом закупівлі, 

визначеному підпунктом 2 цього пункту. 

Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, до 

предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей 

виробництва може зменшити ступінь локалізації виробництва для проведення окремої 

закупівлі товару, визначеного підпунктом 2 цього пункту. 

2) Особливості здійснення закупівлі, визначені цим пунктом застосовуються до 

наступних товарів: 

Турбогенераторні установки 

Трансфо-рматори 

Трансфо-рматори з рідинним діелектриком 

Трансфо-рматори напруги 

Вимірювальні трансфо-рматори 

Трансфо-рматори живлення 

Електричні конденсатори 

Конденсатори постійної ємності 

Конденсатори змінної та регульованої ємності 

Автомобілі швидкої допомоги 

Транспортні засоби для перевезення пацієнтів 

Мото-транспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб 

Міські та туристичні автобуси 

Громадські автобуси 

Двосекційні автобуси 

Низько-підлоговіавтобуси 

Туристичні автобуси 

Мото-транспортні вантажні засоби 

Автоцистерни 

Автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів 

Самоскиди 
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Фургони 

Великовантажні мототранспортні засоби 

Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди 

Вантажні автомобілі з підіймальними платформами 

Вантажні автомобілі-самоскиди 

Мототранспортні засоби спеціального призначення 

Пересувні бурові вежі 

Пожежні транспортні засоби 

Пожежні автомобілі з поворотною драбиною 

Пожежні автоцистерни 

Пожежні автомобілі 

Транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення 

Підмітально-прибиральні машини 

Підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою 

Поливальні машини 

Сміттєвози та асенізаційні машини 

Сміттєвози 

Сміттєзбиральні машини 

Вантажоперевізні транспортні засоби 

Електробуси 

Кузови, причепи та напівпричепи 

Кузовитранспортних засобів 

Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери 

Причепи та напівпричепи 

Напівпричепи 

Причепи 

Причепи загального призначення 

Залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі 

Залізничні локомотиви та тендери 

Локомотиви 

Локомотивні тендери 

Рейковий рухомий склад 

Вантажні залізничні вагони 

Транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг 

Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси 

Трамвайні пасажирські вагони 

Залізничні пасажирські вагони 

Тролейбуси 

Залізничні вагони 

Багажні вагони та вагони спеціального призначення 

Самохідні частини 

Турбіни та мотори 

Парові турбіни 

Гідравлічні турбіни 

Водяні колеса 

Насоси та компресори 

Насоси 

Насоси для рідин 

Відцентрові насоси та підіймачі рідин 

Підіймачі рідин 

Відцентрові насоси 

Компресори 
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Газові компресори 

Роторні компресори 

Повітряні компресори 

Турбо-компресори 

Поршневі об’ємні компресори 

Машини спеціального призначення різні 

Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини 

Машини для земляних робіт 

Фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою 

Механічні лопати, екскаватори та ковшові нава-нтажувачі, гірнича техніка 

Механічні лопати 

Механічні ковшові навантажувачі 

Землерийні машини 

Механічні екскаватори 

Машини для змішування гравію з бітумом 

3) Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, до 

предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей 

виробництва, може затверджувати додатковий перелік товарів, що відносяться виключно до 

продукції переробної промисловості, в якому встановлює вимоги щодо їх ступеня локалізації 

виробництва. 

До вказаного додаткового переліку товарів не включаються товари, зазначені в 

підпункті 2 цього пункту. 

Замовник здійснює закупівлю товарів, включених до додаткового переліку товарів, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, виключно у випадку, якщо їх ступень локалізації 

виробництва перевищує або дорівнює ступеню локалізації виробництва, встановленому у 

вказаному додатковому переліку. 

4) У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо таке надання послуг 

чи виконання робіт передбачає набуття замовником у власність, оренду або інше право 

користування товарів визначених уцьому пункті, то здійснення процедур закупівлі таких робіт 

чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених  цим пунктом». 

8. Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності 

через шість місяців з дня його опублікування». 

9. Підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції: 

«2) забезпечити під час підготовки міжнародних договорів або угод, які передбачають 

придбання предметів закупівлі, закупівля яких здійснюється з врахуванням ступеня 

локалізації виробництва, визначених цим Законом, за рахунок кредитів, позик, грантів, що 

надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з 

гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком 

реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним 

банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, врахування в цих 

договорах або угодах особливостей, встановлених пунктом 6-1  цього Закону». 

10. Пункт 2 пункту 1 розділу ІІ проекту доповнити новими підпунктами такого змісту: 

«3) розробити та забезпечити реалізацію державних цільових програм оновлення 

рухомого складу наземного громадського транспорту, рухомого складу залізниці, комунальної 

техніки, будівельної техніки, техніки спеціального призначення, обладнання, продукції 

енергетичного машинобудування, що відбуватиметься за рахунок коштів державного та/або 

місцевих  бюджетів. 

4) щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати Верховну Раду України про стан 

виконання цього Закону». 

 

Народний депутат України                                КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д.   


