
 
1 

 

  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

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

(у режимі відеоконференції) 

 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 52 

 
02 грудня 2020 р. 

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

 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету: Кисилевський Д.Д., 

Лічман  Г.В., Рущишин Я.І., Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Скорик М.Л. 

Онлайн: Підласа Р.А., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Колтунович О.С., 

Кубів  С.І., Приходько Б.В., Шевченко Є.В. 
 

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

Бондаренко О.А., Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В., Дехтярук  М.Б., 

Стьопіна К.А. 

  

ВІДСУТНІ: Народний депутат України – член Комітету:  Тарута  С.О. 

 

 ЗАПРОШЕНІ:  

   

КУНАЄВ 

Артем Юрійович 

 

- народний депутат України; 

ФЕДОРОВ  

Михайло Альбертович 

 

- Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової 

трансформації України;  

ІОНАН 

Валерія Едуардівна 

 

- заступник Міністра цифрової трансформації України з 

питань євроінтеграції; 

ДЯДЮРА 

Ігор Григорович 

- заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; 

 

ГУЖВА 

Ігор Юрійович 

- позаштатний консультант Комітету з питань 

економічного розвитку. 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
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5. 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:  

 

Проект Закону України про внесення зміни до статті 18 «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про управління об’єктами державної власності» щодо забезпечення 

додаткових економічних гарантій у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2, та встановленням 

карантину (реєстр. № 3763 від  01.07.2020). 

    

 Проект Закону України про внесення зміни до статті 18 «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення 

додаткових економічних гарантій у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та запровадженням карантину 

(реєстр. № 3820 від  01.09.2020). 

 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» 

щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної 

промисловості (реєстр.  № 3739) (друге читання). 

 

ІІ. Інше. 

 

Про результати та плани Міністерства цифрової трансформації України по цифровізації 

і цифровій трансформації (презентація – 10 хв.) 

 

Доповідає: ФЕДОРОВ Михайло Альбертович, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр 

цифрової трансформації України.  

 

Проекти цифрової трансформації Міністерства економіки у 2021 році 

(презентація   -  10  хв.) 

 

Доповідає: ДЯДЮРА Ігор Григорович, заступник Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації.  

 

 ІІІ. Різне. 
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СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. зняти з розгляду на 

засіданні Комітету проект Закону України про внесення зміни до статті 

18 «Прикінцеві положення» Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» щодо забезпечення додаткових економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2, та встановленням 

карантину (реєстр. № 3763 від  01.07.2020) та проект Закону України про 

внесення зміни до статті 18 «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення 

додаткових економічних гарантій у зв'язку з поширенням гострої 

респіраторної   хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та запровадженням карантину (реєстр. № 3820 від  01.09.2020). 

 Першочергово заслухати інформацію Віце-прем'єр-міністра України - 

Міністра цифрової трансформації України Федорова М.А. та заступника 

Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації Дядюри  І.Г. 
 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету з запропонованими 

змінами. 

                                                     

                                                      «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Лічман  Г.В., Рущишин Я.І., 

Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Кицак  Б.В., 

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

 

 

   «проти» – 0 

           «утримався» – 0  
 

Рішення прийнято. 

 

(Скорик М.Л., Підласа Р.А., Буймістер Л.А., Шевченко Є.В. не брали 

участі у голосуванні) 

 

 

Народний депутат України – член Комітету Кубів С.І. запропонував звернутися до 

Кабінету Міністрів України щодо надання для використання у подальшій законотворчій 

роботі інформації з наступних питань: 

• Якими будуть принципи відрахування частини чистого прибутку до Державного бюджету 

України підприємств, де акціонером виступає держава, протягом 2020-2021 років? 

• Чи планується зменшувати або збільшувати відсоток зазначених відрахувань? 

• Чи буде однаковим підхід до усіх підприємств при відрахуванні згаданої частини 

прибутку? У випадку, якщо підхід буде неоднаковим, то яким він буде? 

• Чи планує Уряд відмовитись від частини відрахувань з метою інвестування їх у розвиток 

підприємств під окремі програми? 

 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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Питання 1.  

 

Народні депутати України - члени Комітету заслухали інформацію Віце-прем'єр-

міністра України  - Міністра цифрової трансформації України Федорова М.А. та заступника 

Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дядюри І.Г., які представили презентації на 

теми: «Про результати та плани Міністерства цифрової трансформації України по 

цифровізації і цифровій трансформації» та «Проекти цифрової трансформації Міністерства 

економіки у 2021 році». 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Марчук І.П., Кубів С.І., Кисилевський Д.Д., Мовчан О.В., 

Буймістер  Л.А.,  Шевченко  Є.В. 

 

 

Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. 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) (друге читання). 

 

Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував включити в порядку, передбаченому 

пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,  

додаткові поправки та пропозиції народного депутата України Кисилевського Д.Д., подані на 

виконання рішення підкомітету до порівняльної таблиці. 

                            

УХВАЛИЛИ:         

 

 Включити в порядку, передбаченому пунктом 4 частини першої 

статті  15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,  

додаткові поправки та пропозиції народного депутата України 

Кисилевського  Д.Д., подані на виконання рішення підкомітету з питань 

регулювання публічних закупівель та ефективного управління 

державним і комунальним майном до порівняльної таблиці. 

 

                                              «за» – 13  

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Лічман  Г.В., Рущишин Я.І., 

Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Підласа Р.А., Кубів  С.І., 

Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Приходько  Б.В., Скорик М.Л.)  

                                            

                                            «проти» – 0 

                                           «утримався» – 0  

                 

           

                                      Рішення прийнято 

 

(Колтунович О.С., Шевченко Є.В. не брали участі у голосуванні)                                                                           

 

У подальшому обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати 

України –  члени Комітету: Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Марчук І.П., Кубів С.І., Мовчан 

О.В., Буймістер  Л.А.,  Магомедов М.С., Рущишин Я.І., Шевченко  Є.В., народний депутат 

України Кунаєв А.Ю., позаштатний консультант Комітету з питань економічного розвитку 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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Гужва І.Ю. 

 

Народний депутат України – член Комітету Мовчан О.В. вніс пропозицію після 

прийняття цього законопроекту звернутися до Кабінету Міністрів України щодо 

врегулювання питання закупівель нафтопродуктів відповідно до прийнятого Закону України. 

 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати поправки та пропозиції народного депутата України 

Кисилевського  Д.Д., подані на виконання рішення підкомітету з питань 

регулювання публічних закупівель та ефективного управління 

державним і комунальним майном, з уточненнями, озвученими під час 

обговорення, в редакції Комітету. (Пропозиції додаються). 

 

2. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату 

України Кисилевському Д.Д. подати зазначені поправки та пропозиції, 

як суб'єкту права законодавчої ініціативи. 

 

 

                                                «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Лічман  Г.В., Рущишин Я.І., 

Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Кубів  С.І., Буймістер Л.А., 

Кицак  Б.В.) 

 

                                            «проти» – 0 

                                            «утримався» – 0 

                              

Рішення прийнято.    
  

(Рущишин Я.І., Скорик М.Л., Колтунович О.С., Приходько  Б.В., 

Підласа Р.А. не брали участі у голосуванні)  

                                                                                                                                               
 

 

Подальше обговорення зазначеного законопроекту було вирішено продовжити на 

наступному засіданні Комітету 07 грудня 2020 року. 

 

 

 

            

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                    Д. Наталуха   

                   

 

 

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               Я. Рущишин 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

                                                                                      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) 

 
 

За результатами розгляду 02.12.2020 р. на засіданні Комітету з питань економічного 

розвитку проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про публічні 

закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної 

промисловості (реєстр. №3739) та відповідно до доручення Комітету від 02.12.2020 р. вношу 

наступні пропозиції та поправки до зазначеного законопроекту: 

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

“291) ступінь локалізації виробництва – показник місцевої складової у питомій вазі 

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. Пункт 3 розділу І проекту викласти в такій редакції: 

“3. Частину другу статті 6 доповнити словами “а також з урахуванням 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 43 доповнити пунктом 5 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. Розділ X “Прикінцеві та перехідні положення” доповнити пунктом 61 такого змісту: 

“61. Тимчасово, з 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: 

у 2021 році – 10 відсотків; 

у 2022 році – 15 відсотків; 

у 2023 році – 20 відсотків; 

у 2024 році – 25 відсотків; 

у 2025 році – 30 відсотків; 
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у 2026 році – 35 відсотків; 

з 2027 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту – 40 відсотків. 

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є 

предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у 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, імпортованих на митну територію 

України виробником для виробництва товару, 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 товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – 

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 щодо ступеня 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 із комітетом Верховної Ради України, до 

предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей 

виробництва, може щороку, не пізніше 31 жовтня, змінювати ступінь локалізації виробництва 

на наступний календарний рік до 5 відсотків у бік зменшення або до 10 відсотків у бік 

збільшення щодо кожного окремого товару, що є предметом закупівлі, визначеного 

підпунктом 2 цього пункту. 

Кабінет Міністрів України за погодженням із 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 закупівель, визначені цим пунктом, застосовуються до таких 

товарів: 

дизель-генераторні установки; 

генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням; 

турбогенераторні установки; 

трансформатори; 

трансформатори з рідинним діелектриком; 

трансформатори напруги; 

вимірювальні трансформатори; 

трансформатори живлення; 

електричні конденсатори; 

конденсатори постійної ємності; 

конденсатори змінної та регульованої ємності; 

автомобілі швидкої допомоги; 

транспортні засоби для перевезення пацієнтів; 

мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб; 

міські та туристичні автобуси; 

громадські автобуси; 

двосекційні автобуси; 

низькопідлогові автобуси; 
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туристичні автобуси; 

мототранспортні вантажні засоби; 

автоцистерни; 

автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів; 

самоскиди; 

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; 

кузови транспортних 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; 

вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном; 

вертольоти та літаки; 

вертольоти; 

двигуни для повітряних літальних апаратів; 

турбореактивні двигуни; 

турбогвинтові двигуни; 
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реактивні двигуни; 

навчально-тренувальні літаки; 

пошуково-рятувальні вертольоти; 

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; 

газові компресори; 

роторні компресори; 

повітряні компресори; 

турбокомпресори; 

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 навантажувачі, гірнича техніка; 

механічні лопати; 

механічні ковшові навантажувачі; 

землерийні машини; 

механічні екскаватори; 

машини для змішування гравію з бітумом; 

3) Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до 

предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей 

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

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

виробництва в розмірі, що не перевищує ступінь локалізації виробництва, встановлений 

підпунктом 1 цього пункту на відповідний рік.  

До зазначеного додаткового переліку товарів не включаються товари, визначені 

підпунктом 2 цього пункту. 

Замовник здійснює закупівлю товарів, включених до додаткового переліку товарів, 

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

виробництва перевищує або дорівнює ступеню локалізації виробництва, встановленому у 

зазначеному додатковому переліку товарів. 

4) у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт 

чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність, товарів, визначених цим 

пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються 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 1 пункту 2 розділу ІІ проекту доповнити новим абзацом такого змісту: 

“розробити та надати на ознайомлення Верховній Раді України узгоджену переговорну 

позицію для процесу перегляду Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони та інших торговельних угод, стороною яких є Україна, з метою, в 
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тому числі, досягнення двосторонніх домовленостей щодо необхідності та належності 

застосування Україною вимоги місцевого компонента як критичного для України інструменту 

в умовах глобальної економічної кризи, зумовленої пандемією коронавірусної хвороби 

(COVID-19), збройної агресії проти України, захоплення іноземною державою територій 

України, на яких розміщувалась значна частина промислового комплексу нашої держави, та, 

як наслідок, втрати Україною одного з істотних ринків збуту своєї продукції;”. 

 

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

“2) забезпечити під час підготовки міжнародних договорів та/або угод, що передбачають 

придбання предметів закупівлі, закупівля яких здійснюється з урахуванням їх ступеня 

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

наданих 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, включення до 

цих договорів або угод вимог щодо ступеня локалізації виробництва згідно з цим Законом.”. 

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

“3) розробити та забезпечити реалізацію державних цільових програм щодо оновлення 

рухомого складу наземного громадського транспорту, рухомого складу залізниці, комунальної 

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

енергетичного машинобудування, що здійснюватиметься за рахунок коштів державного 

та/або місцевих  бюджетів; 

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

виконання цього Закону.”. 

 

Народний депутат України                    Д.Д.Кисилевський 

 


