
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

2 березня 2022 року 

Вебе засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Привіт, друзі. Радий чути всіх, радий бачити, що всі 

живі-здорові. Сподіваюсь, що у вас і ваші родини поруч, або якщо не поруч, 

то принаймні в безпеці у всіх. 

Друзі, я вибачаюсь дуже за таке термінове повідомлення і як би за 

термінову необхідність зібратись, але ви самі розумієте обставини. Тому я би 

одразу запропонував просто провести перекличку і перейти до засідання 

комітету, поки в нас у всіх є зв’язок. 

Чи є у нас дев’ять членів комітету? Давайте по черзі. 

Я бачу, є Підласа. 

Я бачу, є Лічман. 

Я бачу, є Кицак. 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Колтунович – плюс. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я бачу, є Колтунович. 

Я бачу, є Магомедов. 

Я бачу, є Скорик. 

Кисилевський. 

Мовчан. Кого я ще не назвав, колеги? 

Приходько. Це дев’ять. Хто ще? 

Наталуха – десять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не забув нікого? Ще раз, будь ласка. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Я нічого взагалі не чую, але Підласа є. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Не чутно мене, чи все-таки є проблеми зі зв’язком? 

Чутно? 

 

КОЛТУНОВИЧ.  Пане голово, чути. 

 

МАГОМЕДОВ.  Мне слышно все. 

 

ПІДЛАСА Р.А. У мене проблеми точно є. 

 

_______________.  Так, чутно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, давайте я спробую таким чином зараз. Так 

чутно, колеги? 

 

_______________.  Да-да, чутно. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Да, так лучше, так лучше. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О’кей. Колеги, тоді давайте розпочнемо засідання 

комітету. У нас є кворум. 

Вікторія Павлівна з нами, на зв’язочку тут? Вікторія Павлівна. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Да, я на зв’язку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На зв’язку, дякую. Да, чудово, чудово. 

Колеги, отже, питання наступне. У нас на порядку денному проект 

Закону 7122. Мова йде про проект Закону України про основні засади 

примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської 

Федерації та її резидентів. Це фактично єдиний пункт порядку денного. Якщо 
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ні в кого не буде заперечень та зауважень по порядку денному, то тоді 

можемо переходити до голосування. Чи буде в когось необхідність 

обговорити порядок денний, колеги? 

Тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний у 

запропонованій редакції. Прошу голосувати. Хто – за? 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, чекайте-чекайте-чекайте. У переліку. 

Буймістер є? Немає. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів є? 

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 
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МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. Приходько! Бачу, що є Борис Вікторович. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. Скорик – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. . Скорик – за, дякую.  

Тарута. Немає. 

Шевченко. Немає. 

У нас немає Буймістер, у нас поки що не підключився Кубів. Немає 

Марчука, немає Тарути, немає Шевченка. Всі інші – за. 
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Правильно, Вікторія Павлівна, є в нас, це підходить, так? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Магомедов є, Магомедов? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов є. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Да-да, я здесь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов є, проголосував, да. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Да, дякую. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Я – за, двумя руками. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. З приводу проекту закону про… 

11 – за, мені пише секретаріат. Тому рішення прийнято, комітетом 

затверджений порядок денний. 

У нас мова йде про один проект Закону про основні засади 

примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської 

Федерації та її резидентів.  

Я вам скажу відверто, я наполягав на тому, щоб під резидентами 

розумілися не лише юрособи, але й фізособи. Я думаю, що ми цю історію 

відкоригуємо трошки згодом. Але станом на сьогодні, звісно, що запит як би 

на таке рішення вже давно назрів. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми 

маємо справу з державою-терористом, яку очолює людина-терорист і 

населення якої, на жаль, є терористами. Тому що Путін – це продукт такої, 
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знаєте, мовчазної згоди. І до того моменту, поки це буде далі відбуватися, я 

особисто, персонально я вважаю будь-якого росіянина пособником 

тероризму. Тому ми не можемо просто морально дозволити собі далі на 

території нашої країни мати ці об'єкти існування, і функціонування яких далі 

приносить користь або приносить прибуток цій абсолютно терористичній 

державі. 

Тому дуже радикальне, але мені здається, абсолютно правильне і 

виправдане рішення, зважаючи на ці події останніх семи днів, про які ви всі 

не на слух знаєте, а кожен з вас переживає це особисто, персонально на своїй 

шкірі. Тому ось така ініціатива, я думаю… це предметно зрозуміло. 

Спробуємо далі в майбутньому поширити її не тільки на юридичних осіб, але 

й на фізичних осіб у тому числі. 

Чи буде необхідність поговорити про це, чи прокоментувати у когось, 

колеги? 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Я бы еще хотел… 

 

_______________.  Давайте голосувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Колеги, тоді… 

 

_______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, безумовно. 

Тоді за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести 

проект Закону України про основні засади примусового вилучення в Україні 

об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (реєстровий 

номер 7122) на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати включити 

його до порядку денного сесії… 
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СКОРИК.  Буймистер просится, чтобы ее включили. Пустіть Буймістер. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Я вже з вами, колеги. Слава Україні! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава, Людмила Анатоліївна. Чудово, якраз 

ми переходимо, Людмило Анатоліївно, до заключного, безпосередньо до 

голосування… це дуже добре. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. У мене тільки одне питання важливе. З практики 

моєї минулої роботи, дивіться, у нас є активи, які безпосередньо не належать 

російським компаніям, але… (Не чути) яких, наприклад, фінансувалося 

повністю за російські кредитні кошти підсанкційних банків типу 

Внешэкономбанка. Наприклад, такий приклад, це ІСД, да, який не буде 

підпадати під прямі обмеження, якщо ми під націоналізацією підводимо 

виключно пряме володіння. 

Я пропоную, щоб ми врахували в тому числі у формулюванні, що 

підлягають націоналізації також активи, які прямо або опосередковано 

контролюються чи фінансуються російськими підсанкційними компаніями. 

Тоді ми можемо націоналізувати Алчевський металургійний комбінат, 

наприклад. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Людмила Анатоліївна, справедлива пропозиція. 

Питання в чому? Я вам скажу відверто, да, як би ми ж по-чесному між собою. 

Ми працювали, ми трошки навіть дальше пішли, ми навіть говорили з 

Пісчанським про заборону дозволів на концентрації російських компаній або 

пов’язаних з ними осіб, причому не тільки заборону вирішального впливу, а 

й повної заборони на концентрації. Але є текст, цей текст узгоджений всіма 

фракціями в парламенті, і як би на сьогоднішній день запропонований саме 

він до голосування. 
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Я думаю, що ми обов’язково розширимо цей текст і далі будемо 

працювати, але я просто боюсь, що ми порушимо консенсус, який є на 

сьогоднішній день в стінах парламенту. Плюс у нас немає готового 

формулювання, відверто кажучи, для того, щоб зараз з голосу зачитати. І я не 

впевнений, що під час голосування в залі в нас буде нагода прочитати щось 

там з трибуни і запропонувати це як дискусію…. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. У мене тільки одна пропозиція, написати: які прямо 

чи опосередковано контролюються Російською Федерацією, і все. Щоби це 

включало в тому числі непряме володіння. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте зробимо так, давайте проголосуємо з 

урахуванням цього в редакції комітету в якості рекомендації. Якщо в нас 

буде можливість це зачитати з трибуни, ми це зачитаємо і запропонуємо в 

залі проголосувати.  

 

СКОРИК. Просто опосередковано – это просто очень размытое 

понятие… достаточно много наших резидентов, которые сами не виноваты, 

как бы так… 

 

ТАРУТА С.О. Тому давайте за це проголосуємо, а там далі 

подивимось. Якщо комітет зараз проголосує, то автоматично тоді в 

парламенті це все буде йти автоматом. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Бачите, колеги, дивіться, в кожному окремому 

активу, я думаю, що, якщо буде опосередковане володіння, то буде 

прийматися окреме рішення. Тому що опосередковане володіння треба буде 

підтверджувати документально. 
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СКОРИК М.Л.  Кто его буде принимать, это рішення, кто? Тогда 

вопрос субъективности возникает: кто это рішення будет принимать. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Якщо, ну, дуже просто довести… 

 

СКОРИК М.Л.   Мне кажется, что может быть как правило. По поводу 

прямого нет никаких вопросов, по поводу опосередкованого, я думаю, что 

мы можем сбить тех людей, которые совсем не… То есть, если человек, 

предположим, взял кредит, украинский резидент, как вы говорите, ІСД, взял 

кредит в российском банке, который на тот момент был…  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Коля, я зараз не кажу про кредити, я зараз не кажу 

про кредити. Дивись, це ще один крок далі, я зараз кажу про опосередковане 

володіння структуроване через офшорні юрисдикції виключно.  

 

СКОРИК М.Л.  Смотрите, я просто, чтобы вы не сделали проблем, 

которые потом в мирное время создадут дополнительные проблемы. Как 

хотите.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Дивіться, ми в мирний час, по-перше, зможемо це 

закон переглядати. А, по-друге, більшість активів росіян в Україні 

структуровані не на пряму через Росію, тому що ми вже вісім років воюємо, 

і…  

 

ТАРУТА С.О. Вони давно вже навчились, да… 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. І буде дуже багато активів випадати, якщо ми не 

включимо формулювання "опосередковано".  

Тому, колеги, я прошу поставити на голосування і я сподіваюсь, що зал 

підтримає. Я бачу сьогоднішню поведінку влади, і ви знаєте, що я таки була 
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переконаний опозиціонер, але сьогодні я бачу, що всі дії вони дуже чітко 

прораховані і не задівають інтереси українських резидентів.  

 

_______________.  Давайте голосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається, колеги. Давайте, щоб ми не витрачали 

час і не дай бог зараз там не накрився зв'язок.  

Я правильно розумію, пропозиція внести в статтю 1 "Визначення 

термінів" правку у визначення терміну "резиденти" і визначити їх як 

юридичні особи, їх філії, представництва, що здійснюють свою діяльність 

відповідно до законодавства України на її території, засновником 

(учасником), акціонером або бенефіціаром яких є прямо або опосередковано 

Російська Федерації та/або у яких Російська Федерація або юридична особа, 

засновником, учасником, акціонером або бенефіціаром яких є Російська 

Федерація та/або у яких Російська Федерація має частку в статутному 

(складеному) капіталі акцій Paint, інше членство (участь) в будь-якій формі у 

юридичної особи. Правильно, пані Буймістер?  

 

ТАРУТА С.О. Да, да, правильно.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. У мене мікрофон був вимкнутий, колеги, я 

перепрошую. Да, правильно, тільки я зараз не маю тексту: які прямо або 

опосередковано належать, а не навпаки, не належать прямо або 

опосередковано, а спочатку прямо або опосередковано, а потім належать, бо 

там список далі йде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні.  
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БУЙМІСТЕР Л.А. Давайте я вам зачитаю. Я просто відкрила 

посилання, яке нам в чат скинули, я не бачу самого тексту проекту закону, 

якщо чесно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію. Подивіться, будь ласка,  бо я думаю, що 

тут варто внести просто зміни в статтю законопроекту, статтю 1.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. О, все, резиденти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, резиденти.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Резиденти, юридичні особи, їх філії і 

представництва, що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства 

України на її території… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Засновником, учасником, акціонером… 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. А, отак сформульовано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або бенефіціаром яких є прямо або опосередковано, 

туди ми і засовуємо це словосполучення між "є" і "Російська Федерація". 

Яких там прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або і далі по 

тексту.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Тоді треба повторювати: засновником…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я повторюю, добре. Я під стенограму повторю. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. …засновником, учасником або бенефіціаром прямо 

або опосередковано яких є Російська Федерація та/або у яких Російська 
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Федерація або юридичні особи, засновниками, учасниками або 

бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація  та/або 

у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку в 

статутному (складеному) капіталі акцій  Paint у юридичної особи. 

 

МАГОМЕДОВ.  Людмила, у меня голова закружилась.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підходить.  

Колеги, добре. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Добре. Дякую.     

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді давайте до голосування, якщо більше немає 

бажання обговорити це, я пропоную все-таки перейти. Одну секундочку, 

буквально, я знайду… Добре.  

Колеги, за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення 

внести проект Закону України про основні засади примусового вилучення в 

Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів 

(реєстраційний номер 7122) на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради 

України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу 

та в цілому з техніко-юридичним опрацювання, замінивши у частині першій 

статті 2 слово "майна" на слова "об'єктів права власності", а також виклавши 

частину третю статті 1 "Визначення термінів" у наступній редакції комітету, 

запропонованій комітетом. Резиденти, юридичні особи, їх філії, 

представництва, що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства 

України на її території, засновником, учасником, акціонером або 

бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у 

яких Російська Федерація прямо або опосередковано або юридичні особи, 

засновниками, учасниками, акціонером або бенефіціаром яких є Російська 
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Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має 

частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь) 

в будь-якій формі у юридичної особи.  

Прошу голосувати, колеги. Хто  – за. І пропоную тоді йти по переліку.  

Буймістер. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. Категорично – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів. Є Кубів? 

Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.  
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Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.  

Підласа.  

 

ПІДЛАСА Р.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько Борис Вікторович. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.  

 

СКОРИК М.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За. 

Тарута.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Тарута теж "за".  

 

ТАРУТА С.О. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко є? 
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Колеги… 

(Загальна дискусія)  

  

СКОРИК М.Л. Вы меня не спрашивали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, Микола Леонідович, я у вас питав, ви "за", сказали 

здається. 

 

СКОРИК М.Л.  За, за.  

(Загальна дискусія)  

  

ДІЧМАН. Я вибачаюсь, але ж цей законопроект тільки про Російську 

Федерацію, а чому ми Білорусь не включаємо? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скоро ніде активів не залишиться, окрім Російської 

Федерації.  

Я так розумію, що ми формально, офіційно поки що знаходимося у 

стані війни з Російською Федерацією, без Білорусі, тому звідси як би ця 

історія. 

 

ТАРУТА С.О. Але скоро буде і з ними.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да.  

 

ЛІЧМАН. Фактологічно ми ж розуміємо, що Білорусь приймає участь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, безумовно, безумовно. 

 

МОВЧАН.  Головне, що ми розуміємо, що Білорусь наступна на черзі і 

їх активи.  
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(Загальна дискусія)  

  

БУЙМІСТЕР   Спочатку їхні солдати, а потім активи.      

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, колеги… Я розумію наше спільне збудження, 

я теж тут радий вас всіх бачити, але давайте порухаємо голоси, будь ласка.  

 

ТАРУТА С.О. Їх достатньо, Дмитро, їх достатньо.  

 

КИЦАК. Одноголосно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно.  

 

ТАРУТА С.О.  12 чи 13 було "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно. Не голосував Шевченко. Кубів, Марчук 

– відсутні, Шевченко –  відсутній. Всі інші – за, правильно?  13 – за, у нас 

виходить і 2 відсутніх. 

Все, я можу закривати документ. 

Колеги, я вам всім дуже дякую… 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Можна одне питання не по темі, колеги?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А.  Дивіться, я зараз дуже активно працюю над 

питанням ядерної безпеки, зокрема безпеки наших атомних електростанцій. 

Питання, яке має хвилювати насправді не тільки екологічний комітет, який за 

моєю інформацією має завтра зібратися на цю тему, а і не тільки весь 

парламент, а, в принципі, весь світ. 
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У нас ситуація не вдаваючись в деталі, які не можна розголошувати, 

дуже серйозна і дуже загрозлива. Я вважаю, що нам навіть просто як комітету 

варто було б зробити звернення до всіх міжнародних організацій, я зараз 

текст такого звернення готую, я його в будь-якому разі буду направляти, 

особливо з урахуванням того, що завтра буде в ООН чергове засідання, я буду 

його випускати або сьогодні вночі, або завтра зранку.  

З основних моментів, які я збираюсь вимагати. Значить, крім … (Не 

чути), про  яку вже дуже багато всі говорили і чули, це припинення вогню і 

демілітаризація Чорнобильської зони відчуження, активізація штабу 

"Укриття" з МАГАТЕ, вибір на деякі зобов'язання України по договорам по 

ядерному нерозповсюдженню, що стосується перевезень. Тому що сьогодні у 

нас заблоковані перевезення…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Людмила Анатоліївна, я вибачаюсь, всі втомились, 

будь ласка,  направте просто на комітет це звернення, тому що ми спокійно 

від комітету його направимо. Добре? 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Супер. Добре. Я тоді, як тільки буде готове, на 

комітет скину.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо дуже вдячні.  

Друзі, я вам всім дякую за сьогоднішню оперативну можливість, 

бережіть себе. Всім спокійної ночі, наскільки це можливо. І сподіваюсь, що 

протягом 24 годин я вас побачу, потисну руку і всім доброго вечора. 

 

ТАРУТА С.О. Вже менше, Дмитро, вже менше.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всім гарного вечора. Да, вже менше.  

Колеги, загарбник мусить померти, ми пересилимо. Слава Україні! 

Давайте, успіхів.  


