
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

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

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 89 

 
15 грудня 2021р. 

14 год 30 хв. 

 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., 

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

Марчук І.П., Мовчан  О.В., Магомедов М.С., Приходько  Б.В., Скорик М.Л., 

Шевченко Є.В. 

 

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

Кравченко М.М., Докієнко Л.О., Конєва І.В., Дехтярук  М.Б., 

Лукашевич  Т.С., Бойко К.А. 

  

 

ЗАПРОШЕНІ:  

 

КАЗАСЬКА 

Лідія Валентинівна 

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

                                   

Заслухавши пропозиції народних депутатів України –  членів Комітету Голова 

Комітету Наталуха Д.А. запропонував перенести розгляд наступних питань порядку денного:  

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності з метою підвищення прозорості 

та розвитку зовнішньої торгівлі (реєстр. № 5181 від 02.03.2021); 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

дерегулювання зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. № 5182 від 02.03.2021); 

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

реалізації державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції (реєстр.  №  5473 

від 06.05.2021); 

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

здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції 

(реєстр.  №  5473- 1 від 20.05.2021). 

 

Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував включити до порядку денного засідання 

Комітету інформацію т.в.о. Голови Державного агентства  резерву України Казаської  Л.В. 

щодо напрямків роботи агентства на 2022 рік та заслухати ії першочергово. 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету:  Тарута  С.О., Підласа  Р.А. 
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Народні депутати України - члени Комітету вирішили перенести закрите засідання 

Комітету на січень 2022 року і провести у форматі робочої зустрічі. Народний депутат України 

- член Комітету Кубів С.І. запропонував звернутися до Міністерства економіки України щодо 

надання актуальної інформації про стан підготовки до підписання Угоди про зону вільної 

торгівлі між Україною та Турецькою Республікою.   

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо порядку денного 

засідання Комітету із запропонованими змінами. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету.  

 

                                                      «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин  Я.І., Кубів С.І., 

Кицак  Б.В., Буймістер Л.А., Лічман Г.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Магомедов М.С., Приходько  Б.В.) 

 

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

 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

        (Шевченко Є.В., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні).  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

 

1.Інформація т.в.о. Голови Державного агентства  резерву України Казаської  Л.В. щодо 

напрямків роботи агентства на 2022 рік.   

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:  

 

2. Проект Закону України про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію 

державного житлового фонду" щодо приватизації квартир в багатоквартирних будинках 

комунальної форми власності, які розташовані на території Національного заповідника 

"Хортиця" та не відносяться до пам’яток культурної спадщини (реєстр. № 6351 

від  25.11.2021). 

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

забезпечення рівних прав та можливостей громадян із представництва у наглядових радах 

та органах правління державних унітарних підприємств, господарських товариств та 

державних банків (реєстр. № 3193 від 06.03.2020). 

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

забезпечення рівних прав та можливостей громадян із представництва у наглядових радах 

та органах правління державних унітарних підприємств, господарських товариств та 

державних банків та справедливого формування і ефективної діяльності таких наглядових 

рад із врахуванням національних інтересів України (реєстр. № 3193-1 від 17.03.2020). 

 

ІІ. РІЗНЕ. 
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Питання 1. 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію т.в.о. Голови Державного агентства  резерву України 

Казаської  Л.В. щодо напрямків роботи агентства на 2022 рік. 

В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –  

члени Комітету: Наталуха Д.А., Колтунович О.С., Кисилевський Д.Д., Лічман Г.В., Кубів С.І., 

Шевченко Є.В., Рущишин Я.І., Марчук І.П. 

 

За результатами обговорення народні депутати України - члени Комітету вирішили 

інформацію т.в.о. Голови Державного агентства резерву України Казаської Л.В. взяти до 

відома та утворити робочу групу з напрацювання пропозицій щодо підвищення ефективності 

функціонування Державного агентства  резерву України. 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Утворити Робочу групу з напрацювання пропозицій щодо підвищення 

ефективності функціонування Державного агентства  резерву України 

під головуванням Голови підкомітету з питань регуляторної політики 

Лічман  Г.В. 

                                                     «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин  Я.І., Кубів С.І., 

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

Приходько  Б.В., Шевченко Є.В.) 

 

   «проти» – 0 

          «утримався» –0 

 

Рішення прийнято. 

 

 (Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Скорик М.Л. не брали участі у 

голосуванні). 

 

 

                                                             Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань промислової політики 

Шевченко Є.В. щодо проекту Закону України про внесення зміни до 

Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" щодо 

приватизації квартир в багатоквартирних будинках комунальної форми 

власності, які розташовані на території Національного заповідника 

"Хортиця" та не відносяться до пам’яток культурної спадщини 

(реєстр.  № 6351 від  25.11.2021), поданого народним депутатом України 

Шевченком Є.В. 

 

В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –  

члени Комітету: Наталуха Д.А., Марчук І.П., Кубів С.І., Магомедов М.С., Шевченко Є.В. 

 

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

Міністерства культури та інформаційної політики України  щодо надання інформації стосовно 

процедури зміни меж заповідника. 

 

За результатами обговорення члени Комітету  

 

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

 

Внести проект Закону України про внесення зміни до Закону України 

"Про приватизацію державного житлового фонду" щодо приватизації 

квартир в багатоквартирних будинках комунальної форми власності, які 

розташовані на території Національного заповідника "Хортиця" та не 

відносяться до пам’яток культурної спадщини (реєстр. № 6351) 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., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Магомедов М.С., 

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

Шевченко  Є.В.) 

                                                «проти» – 0  

 

 «утримався» – 2 

(Рущишин  Я.І., Кубів С.І.) 

 

 Рішення прийнято.  
 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Скорик М.Л. не брали участі у 

голосуванні). 

                                                     

Питання 3. 

 

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

України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей громадян із представництва у 

наглядових радах та органах правління державних унітарних 

підприємств, господарських товариств та державних банків 

(реєстр.  №  3193 від 06.03.2020), поданого народним депутатом України 

Жмеренецьким О.С. та іншими народними депутатами України і проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей громадян із представництва у 

наглядових радах та органах правління державних унітарних 

підприємств, господарських товариств та державних банків та 

справедливого формування і ефективної діяльності таких наглядових рад 

із врахуванням національних інтересів України (реєстр. № 3193-1 від 

17.03.2020), поданого народним депутатом України Деркачем А.Л., 

Дубінським О.А. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

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

 

Враховуючи пропозиції, висловлені у ході обговорення, члени Комітету вирішили 

перенести розгляд вищезазначених законопроектів на інше засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

громадян із представництва у наглядових радах та органах правління 

державних унітарних підприємств, господарських товариств та 

державних банків (реєстр. №  3193) та проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних 
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прав та можливостей громадян із представництва у наглядових радах та 

органах правління державних унітарних підприємств, господарських 

товариств та державних банків та справедливого формування і 

ефективної діяльності таких наглядових рад із врахуванням 

національних інтересів України (реєстр. № 3193-1) на інше засідання 

Комітету. 

                                                   «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів  С.І., 

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

Шевченко Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

  

Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Скорик М.Л., Магомедов М.С. не 

брали участі у голосуванні). 

 

 

     РІЗНЕ. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо підписання листа про 

співробітництво між Верховною Радою України в особі Комітету з питань 

економічного розвитку та проєктом Агенції США з міжнародного 

розвитку (USAID)  «Діяльність у рамках реформи державних підприємств 

України» («SOERA») з метою підтримки Верховної Ради України в 

питаннях реформування та приватизації державних підприємств. 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Доручити Голові Комітету Наталусі Д.А. підписати листа про 

співробітництво між Верховною Радою України в особі Комітету з 

питань економічного розвитку та проєктом Агенції США з 

міжнародного розвитку (USAID)  «Діяльність у рамках реформи 

державних підприємств України» («SOERA»). 

 

                                                      «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів  С.І., 

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

Скорик М.Л., Шевченко Є.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

  

Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Магомедов М.С. не брали участі у 

голосуванні). 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН 
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