
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку  

21 лютого 2022 року 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дев'ять. Є кворум. Вітаю! Але все одно я попрошу, бо 

мали підключитись до нас і Кубів, і Приходько як мінімум для того, щоб не 

було нюансів.  

Я правильно розумію, Вікторіє Павлівно, що нам все-таки було б краще 

проголосувати новий комітет? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Так, як нове засідання комітету, тому що… Так 

було б краще, тому що стенограму ми будемо виставляти цю. І там закрите 

засідання, написано, що закрите засідання або відкрите, а не частково. Ну, 

щоб було все витримано вже відповідно до закону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, зрозуміло. 

 

ПІДЛАСА Р.А. То, можливо, тоді варто, вибачте, всім колегам 

повідомити про це, бо це ж впливає на зарплату. Ну, там Колтуновича, 

Скорика теж. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це сто відсотків. Я думаю, що ми в будь-якому 

випадку, Роксолано Андріївно, як ми це робили вже до цього, там протягом 

тижня, якщо в когось не буде вистачати для зарплати, проведемо там 

технічно чи один, чи два комітети в залі і просто зафіксуємо… по-різному, 

наприклад, і функціонал зможемо забезпечити …(Не чути) як би всі ці історії 

в цьому. Зараз я звісно напишу ще раз, але просто, щоб ми могли далі 

продовжувати роботу. 
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КУБІВ С.І. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, Степан Кубів з'явився. Степане Івановичу, 

секретаріат рекомендує все-таки зробити новий, тому що не передбачено 

частково закритого комітету. 

 

КУБІВ С.І. Мені це саме юристи сказали. (Шум у залі) То ви мене 

зареєстрували, так?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, ми зараз всіх реєструємо. Просто зараз швидко 

тоді проголосуємо порядок денний і продовжимо далі роботу. 

Значить, колеги, у нас лишився в порядку денному 4166, у нас лишився 

3688, у нас лишився 6416. Правильно?  І у нас лишився 3688... У нас лишився 

3996. Чотири пункти в порядку денному в нас лишилися. 

 

_______________. 3688 теж. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, 4166, 3688, 6416, 3996. 

 

ПІДЛАСА Р.А. У мене є пропозиція, пане голово. З огляду на те, що 

6416 стоїть уже у вівторок у залі, можливо, ми його першим номером зараз 

розглянемо? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається абсолютно пропозиція. 

 

_______________. Ми так і домовлялись. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається пропозиція. Тоді розглядаємо першим 

номером 6416 і далі йдемо за списком уже… 
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 Тому, Вікторіє Павлівно, ми голосуємо тоді за порядок денний і 

розпочинаємо роботу комітету, правильно?  

Все, колеги, я тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити 

порядок денний у наступній редакції. Починаємо з 6416, далі 4166, далі 3688, 

далі 3996. 

Приходько пише, що не може підключитися. 

 

КУБІВ С.І. Там треба, скажіть йому, вийти з конференції, я теж не міг 

підключитись. Якщо не вийшов з минулої конференції, не підключишся. 

(Шум у залі) 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Пане голово, і "Різне" в кінці, якщо встигнемо, то 

там… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, тоді я ставлю на голосування 

пропозицію підтримати порядок денний у запропонованій редакції. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колтунович – відсутній. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мовчан. 

  

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. З'явився? Немає ще його. 

Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик – відсутній. 

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

Дякую, колеги. Рішення прийнято.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Ти мене забуваєш сьогодні. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ой, Людмило Анатоліївно, записано, що ви відсутні, 

я тому і не називаю, перепрошую. Буймістер – за. Дуже дякую. Чудово. 

Колеги, у нас 11 – за. Рішення прийнято.  

Отже, переходимо до пункту першого порядку денного. Це в нас 6416, 

про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про публічні закупівлі". 

Колеги, у нас є автор… у нас є рекомендації профільного комітету 

медицини щодо підтримки цього законопроекту, вони просять підтримати. 

Але у своєму висновку вони просять окрім цього розглянути можливість 

внести додаткову правку до цього проекту закону.  

У нас на зв'язку має бути наша колега пані Стефанишина з Комітету 

охорони здоров'я. Пані Ольго, якщо можливо, поясніть нам, будь ласка, в 

чому суть. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Доброго дня, шановні колеги! Чи є 

Міністерство охорони здоров'я з нами також? Так, Міністерство охорони 

здоров'я є. Це взагалі-то урядовий проект закону. І, власне, мета його –  

продовжити можливість Україні закуповувати ліки, вакцини та медичні 

вироби у разі потреби через міжнародні спеціалізовані організації. 

Міністерство охорони здоров'я просить, щоб ця можливість зберігалася 

в Україні до 31 грудня 2023 року, по-перше, тому що це пов'язано з 

поставками в тому числі імунобіологічних препаратів, тобто вакцин від 

COVID-19, та закупівля деяких лікарських засобів, зокрема для рідкісних 

хворих, або є ще в нас зараз випадок протитуберкульозного препарату, які 

міжнародні організації наразі мають можливість купити або дешевше і 

зекономити близько 70 мільйонів гривень державі, або, в принципі, мають 

таку можливість, бо деякі препарати неможливо купити через українську 

організацію ДП "Медичні закупівлі України". 
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 Я зараз наводила тут довідку, що, в принципі, більшість уже 

закупівель сьогодні здійснює Державне підприємство "Медичні закупівлі 

України", яке було створено у 18-му році, проте заради того, щоб мати 

можливість дозакуповувати деякі препарати через міжнародні організації, є 

пропозиція цю можливість залишити принаймні до 31 грудня 2023 року. 

І ми, пам'ятаєте, ми… з питань здоров'я нації підтримали цю 

пропозицію Міністерства охорони здоров'я і маємо два пункти, які ми 

попросили затвердити в редакції комітету. Оскільки перша редакція була до, 

якщо я не помиляюся, 31 березня 2023 року, Міністерство охорони здоров'я 

просило до 31 грудня все-таки, тому просимо в розділі І, а також у 

підпунктах 1, 2, 3 пункту 2 та пункті 3 розділу ІІ законопроекту цифри і слова 

"30 квітня 23-го року" замінити цифрами і словами "31 грудня 2023 року". Це 

перше прохання, пропозиція нашого комітету. 

І друга пропозиція стосується реєстрації лікарських засобів. Оскільки 

зараз у нас є дві паралельні процедури спрощеної реєстрації для міжнародних 

закупівель та ДП "Медичні закупівлі України", деякі ліки неможливо довезти 

до України. Так сталося, наприклад, з препаратом "Анакінра" для дітей з 

первинними імунодефіцитами нещодавно. Тому ми просимо синхронізувати 

ці дві процедури. Я так розумію, Міністерство охорони здоров'я також це 

підтримує.  

І тому другий пункт просимо доповнити пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві 

та перехідні положення" законопроекту абзацом такого змісту: "Лікарський 

засіб, зареєстрований згідно з частинами п’ятою та шостою статті 9 і 

частиною п’ятою статті 91 Закону України "Про лікарські засоби", може 

знаходитися в обігу на території України виключно з метою безоплатного 

постачання структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або 

суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики, за результатами закупівель за 
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кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення 

централізованих заходів з охорони здоров’я". 

Оці два пункти було прохання врахувати в редакції комітету. Є 

офіційний лист від голови нашого комітету Михайла Радуцького, члени 

нашого комітету це підтримали, тому що знаємо, наскільки це важливо з 

медичної точки зору. 

Дякую за увагу. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Дозвольте запитання до представника Комітету 

здоров'я нації? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, Роксолано Андріївно, я пропоную, швидко 

міністерство профільне заслухати… (Не чути) 

  

ПІДЛАСА Р.А. Важливо саме до комітету, чому ви не рекомендували в 

цілому? Які нас очікують наслідки, якщо ми не проголосуємо у вівторок це в 

цілому? 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Перепрошую, да, дійсно, наш комітет 

рекомендував в цілому, оскільки я розумію, ми поспішаємо, тому що є 

вірогідність, що закінчиться дія цього закону в найближчий час. І тому нам 

потрібно це продовжити, тому що якщо дія закону закінчиться, то ми, власне, 

взагалі не встигнемо завезти деякі лікарські засоби.  

Але тут, я думаю, Олександр Комаріда від МОЗ має доповнити, бо вони 

більше в цих технічних процесах розбираються. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Комаріда, будь ласка, тоді вам слово. 
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КОМАРІДА О.О. Доброго дня, шановні народні депутати! Я дійсно 

підтверджую те, що сказала Ольга Стефанишина. Основна важливість, чому 

ми просимо цей  законопроект дуже швидко розглянути? Тому що дія 

попереднього закону закінчується 31 березня 2022 року, і після цього 

міжнародні організації не зможуть виконувати свої договірні зобов'язання і 

закуповувати нові лікарські засоби. Ми дійсно в цьому році вже майже всі 

програми передали на Державне підприємство "Медичні закупівлі України". 

Але є певні специфічні групи препаратів, які ми вбачаємо за необхідність, 

повинні залишитися в міжнародних організаціях. 

Я для прикладу вам наведу, що Україна п'ята країна у світі отримала 

лікарський засіб "Молнупіравір". Одна із причин, чому так швидко змогли 

отримати, це можливість закуповувати на глобальному рівні через 

міжнародні організації, які мають по всьому світу комплаєнс діджидал 

договори NDA з провідними виробниками світовими. Тому знову ж таки ми 

п'ята країна, яка отримала "Молнупіравір", інноваційний лікарський засіб від 

COVID, для наших громадян, які вже розвезені, які вже пацієнти отримують 

абсолютно безкоштовно.  

Тому прохання до народних депутатів підтримати пропозицію 

Міністерства охорони здоров'я і профільного Комітету з питань здоров'я нації 

і підтримати наш законопроект. 

Дякую.  

 

КУБІВ С.І. Пане голово, в мене є запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Степане Івановичу, будь ласка. 

 

КУБІВ С.І. По-перше, я би подякував за цей законопроект. І хочу 

підтримати Роксолану Андріївну, що ми тільки міняємо тему. І, безумовно, 

практика закупівель предметів медичного призначення через спеціалізовані 
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закупівельні організації за останні роки мають найкращу репутацію. І вони є, 

по-перше, ефективні, вони є вчасні. І продовження, яке ми звертаємося, 

виникає питання застереження ГНЕУ. Наприклад, чому в супровідних 

документах не обґрунтовано, чому на один рік і один місяць, а не на один рік 

і три місяці? Це перша позиція. 

А друга позиція. Ви повинні декілька слів сказати про неготовність 

нашого вітчизняного закупівельника хоча б для нас, для членів комітету. І 

чому рік і один місяць, не півтора, не рік і три місяці? Будь ласка. 

Я буду підтримувати цей закон. 

 

КОМАРІДА О.О. (Не чути) 

  

КУБІВ С.І. Чому? От застереження ГНЕУ до даного законопроекту, що 

в супровідних документах до проекту не обґрунтовано, чому саме на один рік 

і один місць треба продовжити дію такої практики? А чому не рік і три місяці 

або два? 

  

КОМАРІДА О.О. Шановний Степане Івановичу, це вже якраз і 

врахована, тому що зараз пропонується не на один рік і один місяць, а за 

результатами висновку профільного Комітету з питань здоров'я нації 

прохання продовжити термін дії закупівельних організацій до кінця 2024 

року, щоб у повному обсязі виконати всі договірні зобов'язання, взяті на себе  

державою Україна, і щоб пацієнти могли отримувати вчасно лікування. 

Щодо неспроможності українського закупівельника, то, як зазначила 

Ольга Стефанишина, ми тільки деякі специфічні лікарські засоби, які 

потрібні в невеликих кількостях, закуповуємо через міжнародні організації, 

тому що для невеликого об'єму виробнику не вигідно, за його словами, їх 

реєструвати в Україні. Але ми шукаємо шляхи для розбудови спроможності 
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Державного підприємства "Медичні закупівлі", щоб у подальшому вони 

могли закуповувати всю номенклатуру лікарських засобів.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

МОВЧАН О.В. Можна питання? У мене також. Доброго дня, колеги! 

Олексій Мовчан. 

У мене є запитання стосовно висновку комітету. Я в цілому підтримую 

перенесення строків. І я позитивно оцінюю, як працює ДП "Медзакупівлі" і 

той досвід із міжнародними організаціями, який використовується для 

закупівлі окремих категорій ліків, він достатньо ефективний, і команда 

Міністерство охорони здоров'я в цьому молодці.  

Але в мене є питання до другого пункту рішення Комітету з питань 

охорони здоров'я. Ви хочете, щоб ми змінили Закон "Про лікарські засоби"? 

Мені, чесно, як члену Комітету економічного розвитку дуже важко якісно 

проаналізувати, добре це чи погано, і чому сам Комітет з питань охорони 

здоров'я нації не змінює свій закон, а просить зробити це Комітет 

економічного розвитку? 

Дякую.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Олексію, дякую за зауваження.  

Дивіться, у нас просто є кілька паралельних процесів І оскільки зараз є 

можливість змінити формулювання щодо обігу лікарських засобів, а саме що 

стосується державних закупівель, ми би просили в цьому законі це зробити. 

Чому? Ще раз поясню.  …(Не чути)  він стосується спрощеної реєстрації 

лікарських засобів саме для державних закупівель.  

У чому суть? Коли ми ухвалювали різні спрощення і можливості для 

міжнародних закупівель, потім для ДП "Медичні закупівлі", ми 
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синхронізували законодавство таким чином, щоб спрощена реєстрація для 

закупівель діяла і там, і там. Тобто у нас зараз колізія, якщо, наприклад, є 

такий препарат "Анакінра" для дітей з первинними імунодефіцитами, це 

свіжий приклад. ДП "Медичні закупівлі України" не змогло завезти два роки 

цей препарат, тому що їхня реєстрація не відповідала цій реєстрації, яку 

роблять сьогодні міжнародні організації. Тому, власне, ми і знову залучили 

…(Не чути) вони ці ліки  доведуть.  Ми просимо просто просинхронізувати 

… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ольго, пані Ольго, дякую. 

Колеги, в нас просто зараз двоє членів комітету, один буде на засіданні 

Погоджувальної, я теж змушений буду відключатися протягом найближчих 

10 хвилин. Я би дуже хотів попросити вас тоді принаймні цей законопроект 

підтримати, зважаючи на те, що він …(Не чути), і далі продовжити, якщо 

можна, без мене. 

Олексію Васильовичу, я дуже перепрошую, що я перерва вашу 

дискусію з пані Ольгою. Але якщо ніхто не заперечує, я попросив уже …(Не 

чути) і переходити до голосування. 

 

_______________. Голосуємо! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає ні в кого більше критичних зауважень? 

 

_______________. Ми ж одразу в цілому його рекомендуємо, 

правильно?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ми рекомендуємо в цілому. Колеги, єдине у 

мене… Значить, мені треба буде поставити на голосування наступне 

формулювання.  
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Значить, проект Закону 6416 рекомендувати Верховній Раді прийняти 

його за основу та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням з 

урахуванням наступних пропозицій. І зараз у цих пропозиціях я зачитаю те, 

про що, власне, говорить пані Ольга, що я скидував у чат, і те, що треба буде, 

їм доведеться повторити під стенограму в залі. Я сподіваюся, що ми це 

розуміємо, пані Олю, так? Все. 

Колеги, тоді пропозиція наступна. По проекту Закону 6416 

рекомендація комітету прийняти його за основу та в цілому з техніко-

юридичними опрацюваннями і з урахуванням наступних пропозицій від 

комітету.  

Перше. У розділі І, а також підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2 та пункті 3 

розділу ІІ законопроекту цифри і слова "30 квітня 2023 року" замінити 

цифрами і словами "31 грудня 2023 року".  

Друге. Доповнити пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні 

положення" законопроекту абзацом такого змісту: "Лікарські засоби, 

зареєстровані згідно з частинами п’ятою та шостою статті 9, частиною 

п’ятою статті 91 Закону України "Про лікарські засоби", може знаходиться в 

обігу на території України виключно …(Не чути) охорони здоров’я обласних 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або 

суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на впровадження 

господарської діяльності (медичної практики) за результатами закупівель за 

кошти державного бюджету та виконання програми … (Не чути) охорони 

здоров’я".  

Тобто рекомендація за результатами обговорення ухвалити рішення 

внести цей проект Закону 6416 на розгляд Верховної Ради та рекомендувати 

за результатами розгляду  прийняти його за основу і в цілому з урахуванням 

щойно озвучених пропозицій і з техніко-юридичним опрацюванням.  
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СТЕФАНИШИНА. Пане Дмитре, можна технічну поправку? Ви там 

сказали в статті 91 Закону "Про лікарські засоби", там стаття 9 і така 

одиничка зверху 9.1, наскільки я розумію… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 9 прим. 1. Тоді мова йде про лікарський засіб, 

зареєстрований згідно з частинами п’ятою та шостою статті 9, частиною 

п'ятою статті 9   прим. 1 Закону України "Про лікарські засоби".  

Дякую, колеги.  Ставлю на голосування пропозицію підтримати … 

(Не чути)  

Буймістер.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович –  відсутній. 

Кубів 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 
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ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. Не голосував. 

Марчук – відсутній.  

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. Мовчан – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.  

Підласа.  

 

ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Приходько. Приходько є? Не може підключити. Відсутній.  

Рущищин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Скорик – відсутній.  

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шевченко є? Нема.  

10 – за.  

Дякую, колеги. Рішення прийнято.  
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Пані Ольга, бажаю успіху.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Дуже дякую вам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Так, у нас лишилося три питання, колеги. Значить, 4166, 3688 і 3996. У 

мене реально максимум п’ять хвилин. Скажіть, будь ласка, чи є необхідність 

по якомусь з них проводити дискусію? Чи можемо переходити до 

голосування? Я можу передати Сергію Олексійовичу просто головування на 

комітеті.  

 

ТАРУТА С.О. У мене теж зараз вже вичерпався час. Давайте, якщо 

нема ні в кого заперечень, ми швидко і їх проголосуємо. Тоді по якому 

будуть дебати, тоді ми можемо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Колеги, є якісь, по оцих трьох проектів законів, які не готові зараз 

підтримати наші колеги з комітету без обговорення.  

 

______________. 4166.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4166. 

 

КУБІВ С.І. 4166 не підтримується Мінфіном, Мінекономіки, МОН, 

Фондом держмайна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів.  

3688, 3996 можемо проголосувати зараз? 
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ТАРУТА С.О.  Можемо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Тоді, колеги, по 3996. За результатами обговорення, колеги, пропоную 

ухвалити рішення внести проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів про врегулювання окремих відносин з використання 

комунального майна (3996) на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати, за результатами розгляду, прийняти його за основу.  

Прошу голосувати. Хто – за? 

Буймістер.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Утрималась. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималась. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович відсутній. 

Кубів 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 
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ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. Не голосував. 

Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.  

Підласа є у нас на зв’язку? Не голосувала.  

Приходько.  

Рущищин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

8 – за. У нас по кворуму 8 "за" вистачає за кворумом? 

 

ТАРУТА С.О. Вистачає.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П.  Вистачає. 11 приймає участь у засіданні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, зрозумів. Дякую.  

8 – за, 1 – утрималась. Рішення прийнято. Дякую. Це був 3996. 

Правильно? Я не помиляюсь?  
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______________. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3996. 

І ми сказали, що ми без обговорення, в принципі, можемо 

проголосувати 3688.  

По 3688 тоді так само, за результатами обговорення ставлю на 

голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду у другому читанні прийняти проект Закону України 

про внесення змін до статті 7 Закону України "Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових 

комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого 

майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (реєстраційний 

номер 3688) у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними 

опрацюваннями.  

Прошу проголосувати. Хто – за?  

Буймістер. Немає. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович –  відсутній. 

Кубів 

 

КУБІВ С.І. За. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. Не голосував.  

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.  

Підласа є на зв’язку? Немає.  

Приходько. Теж немає.  

Рущищин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик –  відсутній.  

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Теж 8. Шевченка у нас немає, правильно? 

 

СЕКРЕТАРІАТ. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 8 з 11. Дякую. Рішення прийнято.  

Колеги, всім дуже вдячний. Вибачте за такий темп, але дві години, я 

думаю, що… 
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КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д.  Пане голово, дозвольте в "Різному"… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

Я тоді, з вашого дозволу, відключусь. І попрошу вас як профільного 

заступника … (Не чути) 

 (Загальна дискусія) 

    

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д.  Колеги, тоді, з вашого дозволу, щоб одразу до 

рішення, прошу поставити на голосування питання щодо проведення 

круглого столу, на тему "Міжнародні рекомендації розвитку індустріальних 

парків" у березні з відкритою датою. Також хочу запросити членів комітет у 

п’ятницю на нараду "Торгівельні обмеження на ринках металопродукції". 

Вона пройде о 14:00 …(Не чути) нашого комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримується, Дмитро Давидович.  

І я би тоді дописав пропозицію, вніс, по комітетським слуханням з 

відкритою датою щодо СВАМ. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Так, дуже важливе це питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Колеги, тоді ставлю на голосування… 

 

ТАРУТА С.О. Підтримується. 

  

  ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам два чи три… скільки було? Степан Іванович 

запропонував ще одну тему. Тому у Дмитра Давидовича була "індустріальні 

парки", так, і все?  
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КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Да. Нараду по металургії не треба ж 

голосувати, правильно?  

(Загальна дискусія)  

  

 ШЕСТОПАЛОВА В.П. Не треба голосувати. Треба виїзне по Одесі 

голосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Теж з відкритою датою можемо проголосувати по 

виїзному засіданню?  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Ну голосуйте, з відкритою датою.  

 

КУБІВ С.І. Дмитре, але з умовою, що можна і дистанційно 

підключитись.  

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, безумовно.  

Колеги, тоді три голосування.  

Перше. Це щодо комітетських слухань, пропозиція щойно озвучена 

Дмитром Давидовичем Кисилевським, на тему індустріальних парків. Прошу 

проголосувати…  Круглий стіл, да.  

Прошу проголосувати за рішення затвердити, погодити проведення 

круглого столу комітетського з відкритою датою на тему розвитку 

індустріальних парків.  

Прошу голосувати. Хто – за?  

Буймістер.  

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Магомедов.  

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Наталуха – за.  

Підласа.  

Рущищин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 



23 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Теж у нас 8. Рішення прийнято.  

По СВАМ, по Green Deal і по "зеленому" оподаткуванню в комплексі. 

Ставлю на голосування пропозицію затвердити, погодити проведення … (Не 

чути) Прошу голосувати.  

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Кубів 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.  

Рущищин. 
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РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.  

І останнє рішення,  яке має голосування,  це погодження проведення 

виїзного засідання в місті Одеса та Одеській області з відкритою датою, з 

можливістю дистанційної участі членів комітету. І я запрошую … (Не чути) 

Прошу голосувати.  

Хто – за? 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Кицак. 

  

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Кубів 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 
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ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.  

Рущищин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. Теж за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую. Теж 8. Теж рішення прийнято. Не 

голосувала Буймістер.  

У мене все. Я, з вашого дозволу, вас залишу. Якщо треба ще щось 

подискутувати, то, будь ласка, за головуванням Сергія Олексійовича.   

 

РУЩИШИН Я.І. У мене пропозиція ще є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До побачення.  

 

РУЩИШИН Я.І. Сергій Олексійович, можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Олексійовичу, якщо ви на місці, то просив би 

продовжити… бо мені треба бігти вже також.  
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ТАРУТА С.О. Які питання, давайте терміново ми їх розглянемо. У кого 

є питання?  

 

РУЩИШИН Я.І. Ну, я не знаю, я хотів би запропонувати також. 

Дозвольте? 

  

ТАРУТА С.О. Що  запропонувати? 

  

РУЩИШИН Я.І. Я хотів запропонувати також проведення 

комітетських слухань щодо законодавчого забезпечення видобутку, 

збагачення, переробки корисних копалин, які мають стратегічне значення для 

сталого розвитку економіки та обороноздатності держави. А мова йде про 

літій та інші ці всі… Чи ми можемо зараз вже за відсутності кворуму щось 

рекомендувати, я, власне, хотів запитатися. … (Не чути) 

  

 ТАРУТА С.О. Я думаю, що це давай ми зробимо на наступному… 

Тому що це правильна,  дуже важлива проблема і її треба підняти. Але я 

думаю, що зараз у нас нема голосів для того, щоб ми включили в "Різне". 

Тому давай це перенесемо на наступне… 

 

РУЩИШИН Я.І. Але принаймні всі, хто є, щоб знали, що ми хочемо 

таке робити. Хто може підключатися, прошу вас підключатися. Ця тема дуже 

серйозна. І давайте зробимо просто ще одне засідання та і все.  

Дякую.  

 

ТАРУТА С.О.  Я пропоную завтра, Ярослав, … (Не чути), давайте між 

собою проговоримо і вже почнемо готуватися до цієї теми.  

 

РУЩИШИН Я.І. (Не чути) 
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МОВЧАН О.В. Шановні колеги, і у мене, якщо можна, дуже коротко, є 

пропозиція.  

Я напрацював законопроект разом з Київською школою економіки, це 

внесення змін до Закону "Про публічні закупівлі". Ми дуже багато 

витрачаємо часу на якісь виключення постійно, тому що процедури важкі, 

процедури для когось незрозумілі, для когось там, значить, задовгі. І ми 

вирішили розпочати вирішувати цю проблему. І ми знайшли механізм, як 

спростити закупівлі. Але це стосується малих замовників, тобто тих, хто 

купує до порогу в 200 тисяч по товарах і до півтора мільйони по роботах. Ми 

пришвидшуємо їм процедуру. Вводимо ці… посилюємо позиції електронних 

каталогів, тобто щоб вони не витрачали два тижні на проведення спрощеної, 

а щоб могли в електронних каталогах купити. Тобто, ну, це такий невеликий, 

це не дуже масштабний, але дуже важливий апгрейд системи закупівель. 

Тому що ми реально постійно щось з ними робимо, іноді добре, іноді погано, 

треба просто вирішувати системно проблему. Тому я всіх запрошую до 

підписання. Було дуже круто, якби весь наш комітет підключився. Я скину в 

чат.  

Дякую.  

 

ТАРУТА С.О. Дивися, ця тема дуже важлива, я її вже неоднократно 

піднімав, що на сьогоднішній день ProZorro не відповідає вимогам 

прозорості і ефективності. Я думаю, що, ти, мабуть, знаєш, що ми проводили 

таку нараду, за моєю ініціативою. Це була неофіційна нарада в Міністерстві 

економіки під головуванням Дениса Кудіна. Були запрошені керівник 

Рахункової палати, керівник Антимонопольного комітету, також були 

залучені до того представники Фонду держмайна, де ми обговорювали якраз 

цю проблему і як зробити так, щоб все ж таки убрати корупційну складову із 

всіх закупок, які у нас є.  
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По інформації Рахункової палати, яка робить аудит всіх підприємств 

державних і комунальних не з держбюджету, по їх даних, 96,2 відсотка всіх 

тендерів змінюють умови і ціну, яка була затверджена ProZorro. По 

інформації Рахункової палати біля 92 відсотка, це вже, що стосується 

бюджету, всіх тендерів, які теж змінюють умови.  Це показує, що ми маємо 

системну неефективність сьогоднішньої системи ProZorro. Це означає, що, і 

ми аналізували, що біля 20-30 відсотків сьогодні корупційна складова всіх 

закупок. Це уявляєте, які колосальні гроші.  

Більше того, після цієї наради Міністерство економіки зробило 

опрошення бізнесу, біля тисячі 300 респондентів. Я думаю, що ми можемо 

отримати від них звіт, де якраз учасники, бізнес український, як він 

відноситься до системи ProZorro. Я думаю, що на підставі цього і треба нам 

проговорити окремо, щоб зробило презентацію Міністерство економіки. 

окремо попрацювати і зробити фундаментальні зміни до діючого 

законодавства. Тому що це постійно ми робимо тюнінг.  

І тому, Олексій, давай підключайся до цієї проблеми. Я запрошував 

Роксолану, але вона хворіла. Всі інші були відсутні. Це ми робили в січні, 

коли там після свят, коли ми працювали. Я думаю, що ця тема важлива і вона 

заслуговує, щоб наш комітет зайняв дійсно головну місію відносно змін.  

 

МОВЧАН О.В. Дякую.  

 

ТАРУТА С.О. Дякую.  

 Я пропоную закривати, тому що зараз уже багато від’єдналися, 

закривати засідання комітету і підняти ці питання уже на наступному. 

 Дякую всім. І до зустрічі завтра.  


