СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань економічного розвитку
14 березня 2022 року
Веде засідання голова комітету НАТАЛУХА Д.А.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Колеги,

можемо

починати.

перекличку невелику. Поїхали, колеги.
Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Кисилевський є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. Є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. Колтунович є? Добре.
Кубів підключився?
КУБІВ С.І. Є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович.
Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. Є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.

Давайте

проведемо

МАГОМЕДОВ М.С. Є.
СКОРИК. Сейчас я Колтуновича попробую подключить.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо.
Марчук.
МАРЧУК І.П. Є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. Є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Наталуха є.
Підласа. Немає поки що.
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. Я на місці.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин є, бачу, але скажіть, для стенограми, будь
ласка.
РУЩИШИН Я.І. Є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.
СКОРИК М.Л. Есть, на месте.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тарута.
ТАРУТА С.О. Є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. І Шевченко є у нас сьогодні, Євгеній Володимирович?
Немає.
Добре. Колеги, тоді переходимо до затвердження порядку денного. Я всім
дуже дякую, що знайшли можливість прийняти участь в комітеті. Розумію, що
всі можуть бути в дорозі, тому давайте спробуємо зробити це швидко.
У нас на порядку денному сьогодні два питання. Питання номер один – це
проект Закону 6416: про перегляд рішення комітету щодо проекту Закону про
внесення змін до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі лікарських засобів,
медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на
здійснення

закупівель

у

сфері

охорони

здоров'я,

та

із

залученням

спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі.
Коротко, ми цей проект закону вже перегляди, але переглядали в мирний
час. Вчора була Погоджувальна рада, яка не знайшла консенсус серед фракцій
стосовно цього законопроекту. І були внесені відповідні зміни там по датам: з
23-го на 22-й поміняли і так далі. І по цій редакції узгодили між всіма
фракціями. Якщо є інша інформація у членів інших фракцій, будь ласка,
скажіть мені, але станом на пів години назад мені підтвердили, що це редакція
закону, узгоджена з усіма. Це раз.
Два – це проект Закону 7164, ми його щойно зареєстрували з вами,
колеги. Він стосується призупинення дії системи ProZorro на період воєнного
часу плюс 90 днів після цього. Мета дуже проста. Я думаю, що кожен із вас

спілкується і з органами місцевого самоврядування, і з державними установами,
і просто з бізнесом, який хоче продати якісь товари або послуги державним
замовникам, і кажуть, що ProZorro, на жаль, в цих умовах займає занадто багато
часу. Тому, поки у нас такі критичні, надзвичайні умови є пропозиція
призупинити дію цієї системи, і потім 90 днів для того, щоб після закінчення
все-таки закупити все необхідне для швидкого відновлення.
Оці два проекти законів… (Не чути)
Так, Степан Іванович.
КУБІВ С.І. Я підтримую цей закон, бо я не був на зв'язку. Я готовий його
підписати.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович.
Колеги, можемо тоді голосувати за такий порядок денний: два питання
щойно озвучених плюс "Різне"? Якщо не буде заперечень більше і зауважень,
ставлю на голосування пропозицію ухвалити порядок денний комітету в щойно
озвученій редакції.
Буймістер.
Кисилевський.
Кицак Богдан Вікторович.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колтунович з'явився?
Кубів.
КУБІВ С.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лічман Ганна Василівна є?
ЛІЧМАН Г.В. Так, колеги, вибачте. Я – за. Чуєте мене?
ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую.
Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. Дмитрий Андреевич, я за повестку и за оба закона.
Могу я (у меня просто встреча, на которую я опаздываю) проголосовать под
запись, что я и за первое, второе, третье и компот?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Марчук.
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа є?
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рущишин.
РУЩИШИН Я.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Скорик.
СКОРИК М.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тарута.
ТАРУТА С.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, ще раз: Буймістер, Колтунович, Кисилевський або Підласа є у
нас? Щоб ми нікого не забули. Кисилевський був на зв'язку. Добре, немає.
11 голосів – за. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Ухвалено порядок
денний комітету.
Тепер, значить, по 6416 нам потрібно провести кілька голосувань, колеги.
Тут, з вашого дозволу, я це маю зачитати.
Перше. Відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України "Про
комітети Верховної Ради України" пропоную переглянути рішення комітету
щодо проекту Закону України про внесення змін до пункту 3 розділу Х
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі"
щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до
них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я,

та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі
(реєстраційний номер 6416).
Колеги, це ще раз голосування за повернення до перегляду рішення.
Прошу голосувати.
Буймістер є?
Кисилевський.
Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович, є?
Кубів.
КУБІВ С.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Магомедов – за.
МАГОМЕДОВ М.С. Я - за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.
МАРЧУК І.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа з'явилась?
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.
РУЩИШИН Я.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.
СКОРИК М.Л. Я – за. И сейчас Колтунович, вроде, должен подключиться.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Тарута.
ТАРУТА С.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шевченко з'явився? Немає.
11 так само у нас. Дякую. Рішення прийнято.
КОЛТУНОВИЧ О.С. Голово, Колтунович ще є.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович, добре. Ми голосуємо за
повернення до розгляду проекту 6416: про переглянення рішення комітетом.
Олександр Сергійович – за?
КОЛТУНОВИЧ О.С. Пане голово, я – за. Одне голосування. Немає
можливості далі голосувати, але за це рішення – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колтунович – за.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Кисилевський за теж.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. У нас 13 – за, тоді виходить, колеги. Дякую.
Рухаємося далі. Ви мали можливість ознайомитись, друзі. Якщо є
необхідність обговорювати, давайте проговоримо. Якщо немає можемо одразу
перейти до голосування. Чи буде необхідність висловитись по цьому...
ЛІЧМАН Г.В. Можна одне запитання, будь ласка?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.
ЛІЧМАН Г.В. Колеги, чуєте мене? Є одне запитання: а що каже МОЗ з
приводу нових рішень?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Говорили безпосередньо з Ляшком, це редакція, яку він
переконував, наприклад, Юлію Володимирівну Тимошенко підтримати. Тому
ця редакція з МОЗ узгоджена.

ЛІЧМАН Г.В. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, можемо переходити до подальшого голосування? Дякую.
Тоді за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення: внести
відповідний проект Закону 6416 на розгляд Верховної Ради України та
рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти
зазначений законопроект за основу та в цілому з техніко-юридичними правками
і з урахуванням таких пропозицій комітету.
Перше. У назві проекту слова "до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" замінити
словами "до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів
України".
Друге. Викласти розділ І законопроекту в такій редакції. Внести зміни до
Закону України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України,
2019 року, № 45, стаття 289) із наступними змінами.
Перше. (Не чути)… частини п'ятої статті 3 викласти в такій редакції:
«Товари та послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі,
що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, і
спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. За результатами
таких закупівель центральний орган виконавчої влади України, що забезпечує
формування та реалізує державну політики у сфері охорони здоров'я,
оприлюднює в електронній системі закупівель звіт з інформацією, порядок
подання та оприлюднення якого визначається уповноваженим органом.
Закупівля таких товарів і послуг здійснюється згідно з правилами,
процедурами, встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, що
здійснюють закупівлі з урахуванням порядку переліку таких товарів і послуг та

переліку спеціалізованих організацій, що визначені Кабінетом Міністрів
України. В 2022 році до переліку таких товарів входять виключно
імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та
вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних
препаратів, та медичні вироби, лікарські засоби для запобігання, внесенню та
поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом (SARS-CoV-2), лікарські засоби для перорального
застосування».
Другий пункт. У пункті 3 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення"
цифри та слова "31 березня 2022 року" замінити цифрами та словами "31 грудня
2022 року".
У підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту цифри і слова "30 квітня
2022 року" замінити цифрами і словами "31 грудня 2022 року".
І у підпунктах 2 і 3 пункту 2 та пункті 3 розділі ІІ законопроекту цифри і
слова "31 березня 2022 року" замінити цифрами і словами "31 грудня 2022
року".
Прошу голосувати, колеги, за щойно озвучену редакцію комітету. Хто –
за?
Буймістер є?
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. Не голосував.

Кубів.
КУБІВ С.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа є?
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.

РУЩИШИН Я.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.
СКОРИК М.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута.
ТАРУТА С.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. І Шевченко з'явився, не з'явився?
СКОРИК М.Л. Коллеги, выключите кто-то микрофон, невозможно…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Степан Іванович, виключіть, будь ласка, мікрофон у
себе. Дякую.
12 – за, колеги. Дякую. Рішення прийнято. Закон рекомендований
Верховній Раді до прийняття за основу та в цілому з техніко-юридичними
правками з врахуванням озвучених пропозицій комітету.
Друге питання – це проект Закону 7164. Ще раз, хто не встиг приєднатися
до цього, цей законопроект був в чаті нашого комітету. Дуже просте рішення: на
період порядку воєнного стану і 90 днів після його закінчення призупинити
державні закупівлі через систему ProZorro, залишивши таким чином закупівлі
напряму у виробників.
Абсолютно багато нарікань від державних органів до органів місцевого
самоврядування, тому така пропозиція, мені здається… (Не чути)
Є необхідність обговорювати це питання, колеги?

РУЩИШИН Я.І. Є запитання.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Ярослав Іванович, потім Мовчан.
РУЩИШИН Я.І. Прошу прокоментувати 90 днів оцих.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, у мене немає прямо чіткої аргументації, чесно
вам скажу, обґрунтування прям такого. Ми просто думали між 30, 60 і 90.
Просто дійшли до розуміння, що, напевно, 3 місяці має бути більш ніж
достатньо для того, щоб там після війни на відновлення у тих компаній, які
знаходяться в Україні, особливо за місцем, можна було закупити все необхідне
для того, щоб відновити якійсь процеси.
Якщо буде згода колег на якусь іншу дату, можемо запропонувати іншу
дату, але була пропозиція на 90 днів.
МОВЧАН О.В. Дивіться, у мене є пропозиція інша. Перше. Дійсно, 90
днів – це, якщо у нас завтра (коли у нас) закінчиться війна, чому ми 90 днів не
будемо використовувати процедури тендерів, тобто конкурентну процедуру? Не
зрозуміло. Тобто в пояснювальній записці сказано про те, що хтось не може
використовувати систему, тому що вона написана не для воєнного часу, а для
мирного часу. Я згодний, що конкуренції у воєнний час можна не досягти
об’єктивно, а це час. Це втрати ресурсу, який називається час.
Тому можна, є сенс переходити на якісь прямі процедури, або там якісь
спрощені. Але у мене є зауваження, і я думаю, що просто цей законопроект не
пропрацювали добре.
Перше зауваження стосується того, що не запропоновано процедури, за
якою буде проходити закупівля. У нас уже, колеги, одного разу була така
помилка: у змінах до Закону «Про публічні закупівлі» ми вивели з-під закону

київську окружну дорогу, і ми не написали, за якою процедурою буде
здійснюватися закупівля. І відповідно зараз вони там, чесно, вони зробили якусь
постанову, але вона не сильно відповідає нормам закону.
Тому перше, що треба зазначити в такому законопроекті, хто визначає
порядок проведення закупівель, тому що взагалі ніякого порядку, взагалі ніякого
закону не може бути. Тобто, хто як хоче, так і робитиме процедури закупівлі, це
також неправильно. Хтось має щось установити.
Можете виключити Сергію Олексійовичу мікрофон?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, виключено.
МОВЧАН О.В. Друге зауваження стосується публікації інформацій. Тобто,
якщо ми говоримо про те, що проблема в ProZorro є, що типу час втрачається на
тендери, а конкуренції немає, то нехай будуть прямі договори, але хоча би з
публікацією. Тобто ми хоча би будемо знати, хто в кого купив, тобто хто
постачав державі. Тому що тут з’являться… можуть з’явитися і ті суб’єкти, з
якими ми боремося, там з Російської Федерації наприклад…(Не чути) і так
далі. Тобто ніхто цього перевірити не зможемо. Умовно зможе там СБУ, якщо
зробить запит і так далі. Тобто, якщо є інструмент, який дозволяє розкривати
інформацію про витрачання державних коштів, давайте його залишимо. Тобто
моя пропозиція: перше - визначити процедуру, за якою… точніше так, суб’єкта,
який визначатиме процедуру, як буде проходити закупівля, раз. Друге - це
залишити публікацію інформації про договори… договори про закупівлю. Це те,
що я швидко так для себе зробив, які висновки.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олексій Васильович, дивіться, значить, з приводу публікації інформації ще
можу погодитися, не питання, точніше, можна погодитися з приводу того, що

там процедура. Хоча у нас був 7109, здається, законопроект про оборонні
закупівлі. У нас так само там була норма, яка просто призупиняє дію Закону
України «Про публічні закупівлі» на період воєнного…(Не чути)
МОВЧАН О.В. Тому що є Закон «Про оборонні закупівлі». Там так можна
було зробити, тому що є процедури Закону «Про оборонні закупівлі» і вони
могли їх використовувати. А в цьому випадку ми взагалі від цього
відмовляємося і не кажемо, за якою процедурою має відбуватися закупівля,
навіть не за процедурою, а хто визначить процедуру замість цього нашого
закону. Нехай уряд визначає, я так думаю, або, не знаю, Міністерство економіки
наказом. Ну, хоча б якось, тому що буде правова колізія, через яку взагалі нічого
не буде працювати. Вони будуть… я вам кажу, з кодом так само було, тому код
дуже довго запускався, постанови досі немає, рік вже пройшов.
ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене питання. Дивіться, я думаю, що тоді, якщо
справді є такий ризик і ви його бачите, я скажу відверто, я вважаю, що в умовах
воєнного часу ні про яку конкуренцію мова йти не може. Sorry…
МОВЧАН О.В. Абсолютно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Економіка стає державною, і відповідно йде питання
прямого замовлення, і тут важливо, щоб дуже оперативно… (Не чути)
замовлення могло перекриватися.
Якщо немає процедури, давайте тоді просто додамо в «Перехідних
положеннях» в редакції комітету, що процедуру закупівель визначає Кабінет
Міністрів України, і дамо їм це право, нехай вони напишуть, що всі будуть
купляти просто напряму без…(Не чути)

_______________. Дмитро Андрійович, і обов’язково публікація договорів,
тому що вже є факти того, що, наприклад, міські ради або органи місцевого
самоврядування виділяють величезні суми нібито там, наприклад, на
забезпечення харчування, закупівлі в резерви продукти, і щоб у нас не було
фактів, наприклад, завищених цін на одного постачальника і так далі, щоб
можна було потім це все перевірити відповідним органам.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Підходить.
Колеги, тоді ми можемо зараз, напевно, закрити комітет на 10 хвилин, і
через 10 хвилин повернемося з доопрацьованою редакцією.
_______________. Тоді ще одне питання: по 90 днях. Давайте визначимося
одразу, тому що будуть питати нас люди, чому 90 днів, і воно буде дуже дивно,
якщо ми скажемо, що ми не знаємо. Давайте визначимо якусь позицію спільну,
на якій зупинимося: 90 там, 30, чи взагалі без цього періоду.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я думаю, що період варто залишити обов’язково.
Просто, ще раз, 90 не принципово мені особисто, давайте 60 можемо залишити,
не принципово абсолютно.
ТАРУТА О.С. Давайте 60, життя покаже, нам нічого не заважає потім
продовжити термін, якщо ми побачимо, що для цього є підстави.
СКОРИК М.Л. 90 надо оставить, ребята, не трогайте.
МОВЧАН. Так а в чому логіка, можете пояснити, я не розумію.

СКОРИК М.Л. Ну, я думаю, что…(Не чути) окончание военного периода,
то есть будет разрушенная страна, в которой еще не будет ничего работать. 90
дней - это как раз хотя бы то время, чтобы хоть люди чуть пришли в себя.
ТАРУТА С.О. Коля, а что нам мешает потом собраться и продлить, если
мы увидим, что есть обстоятельства?
СКОРИК М.Л. Так продлить нужно будет через зал.…
ТАРУТА С.О. …(Не чути) сейчас уже зарабатывают, а представь, как
будет дальше, используя войну, прикрываясь, заниматься завышением.
СКОРИК М.Л.Так и так будут.
МОВЧАН. Давайте, я поддерживаю Сергея Алексеевича, давайте сделаем
меньше, а потом, если мы увидим, что действительно страну разрушили и у нас
не может быть в принципе конкуренции, о'кей продлим, если на это будет
доцільність. Мы оперативно работаем, и, по-моему, я думаю, что если мы сейчас
этот закон принимаем на комитете, то он будет за основу і в цілому идти,
правда?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, пропозиція буде за основу і в цілому.
МОВЧАН. Ну, все.
КУБІВ С.І. Можна питання?
КИЦАК. Я за 60 днів, колеги, це буде більш доцільно.

КУБІВ С.І. Дивіться, якщо можна, колеги…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Степан Іванович.
КУБІВ С.І. Дивіться, ми ж бачимо Харків, Маріуполь, Чернігів, навколо
Києва, Суми. От ми вважаємо, що ми за 60 чи 90 днів там зробимо
конкуренцію? Давайте ми поставимо слово «до 90 днів», і тоді знімаємо
питання, чи 60, чи 50, чи 40. Якщо ми думаємо... я один із тих, хто в 16-му році
приймав не тільки закон, а ще вводив його з 1 серпня, але я вважаю, що слово
«до 90 днів» абсолютно є оптимальним, і там…
СКОРИК М.Л. Я полностью поддерживаю Степана Ивановича.
МОВЧАН. А як воно запрацює, що значить «до 90 днів»? Закон має бути
чітко виписаний: або 30 днів, або 60, або 90, -

чітка дата, від якої треба

рахувати. Я не розумію, поясніть.
ТАРУТА С.О. Степан Іванович, зараз на гуманітарці уже начинають
заробляти, уже вистроїли бізнес. І тому нам нічого не заважає зібратися, почути
обгрунтування, і продовжити, може, не на 60 днів, а, може, на 100 днів чи на рік.
Тому що зараз, якщо ми …(Не чути) то цією лазейкою будуть користуватися. Ви
знаєте, на війні воюють одні, а заробляють інші.
І тому давайте ми все ж таки трошки робити рамки для тих, хто буде
займатися, чиновників, тому що чиновників зараз немає в Києві нікого. … (Не
чути) вирішити питання, так це цілий жах, по три-чотири дні додзвонюємося. І
тому сказати, що вони такі гарні… то давайте краще обмежувати, а потім
продовжувати, і це буде наше рішення.

МОВЧАН. Підтримую.
ЛІЧМАН Г.В. Колеги, вибачте, хочу ще один аргумент. Чути мене? Ви
чуєте мене?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Ганна Василівна.
ЛІЧМАН Г.В. Так, добре. Дивіться, а ви дійсно вважаєте… Ні, мені дуже
приємно бачити такий оптимістичний настрій: 30 днів - і все буде гаразд. А ви
вважаєте, що за 30 днів ми надамо доступ чисто технічно до всіх процедур всім
органам, так? Ви так вважаєте? У мене є дуже-дуже великі сумніви з цього
приводу, дай Боже за 90 днів відновити все.
Дякую.
МОВЧАН О.В. Ні, так ми зараз про що говоримо? Про те, що система
ProZorro не буде працювати на період дії воєнного стану. Але ж це не значить,
що ми її ліквідовуємо. Ми ж не будемо створювати нову. Тобто умовно кнопку
натиснути на паузу…
ЛІЧМАН Г.В. Олексію, а ти вважаєш, що у Харкові в усіх, чи там десь
доступ, чи в селах доступ до інтернету буде, ну так, серйозно, і все буде
нормально?
МОВЧАН О.В. Цей закон зараз не говорить про доступ до інтернету. Ми
кажемо, що закупівля буде по процедурі, яку визначить Кабінет Міністрів, як
там буде написано…

КУБІВ С.І. Олексію…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги… Степан Іванович, можна на одну хвилинку?
Колеги, мова йде от про що. Тобто у нас закінчиться війна, і у нас кожна
громада і кожний орган буде мати необхідність щось купити. Якщо ми одразу
дуже швидко відновимо ProZorro, то, значить, тоді до нього… купляти він зможе
лише у тих компаній, які матимуть фізично доступ до інфраструктури, щоб
під’єднатися до системи, надити ці послуги, прийняти участь…(Не чути) у себе
ж в регіоні. Не там, де дешевше, а там, де податки підуть на міста. І тому навіть
з цієї позиції те саме ProZorro, чесно кажучи, не дуже буде на руку.
Тому, мені здається, про це говорить Ганна Василівна, що просто у
багатьох бізнесів, може, і залишиться бізнес і операції, але не буде інтернету або
не буде співробітників, які можуть швидко і оперативно підготувати документи
для участі в тендері, або не буде ще і технічної можливості. Тому це справді, це
ризик, який є, його не треба як би недооцінювати.
КУБІВ С.І. Я хочу підтримати, Дмитро, в тому, я хотів те саме сказати,
невже ми сьогодні бачимо, що в Чернігові, чи в Харкові, чи в Маріуполі, чи в
Сумах ми за два тижні відновимо всю інфраструктуру під’єднання до інтернету?
Невже… ми бачимо, сьогодні вишка збита відповідно в Рівному, навіть на заході
України. Тобто я вважаю: а) що треба давати публічну інформацію, про що
говорить Олексій, я підтримую. Друге: Кабінет Міністрів підтримує. Те, що
говорить Сергій Олексійович, підтримую. Але 90 днів не забирати, ми не
відновимо там, де зруйнована інфраструктура, за 90 днів. Невже ми думаємо, що
там полетять в Київ навіть в тому числі, чи в інші інвестиції рікою за місяць, за
два? Ну, про що ми говоримо, друзі? Пішла реально партизанська війна, невже
ніхто не бачить?

ПІДЛАСА Р.А. Колеги, у мене є пропозиція, а давайте… Позиції зрозумілі,
може, давайте проголосуємо, хто за 30 днів, хто за 90, і так і випишемо?
ТАРУТА С.О. Відносно із досвіду. По-перше, всі адміністрації цих міст
Маріуполя вже виїхали, вони знаходяться у Запоріжжі і звідти управляють.
Відносно інших. Зараз Маск дає нам багато Starlink,

змінив орбіту

спеціально для України. І я особисто тільки три Starlink взяв для військових,
для розвідки і для всіх, для того щоб робити дуже швидкісний інтернет. За 15
хвилин ми розгортаємо для наших військових, щоб вони могли працювати. І це
RER, і це RR, і це комунікація між ними. 15 хвилин – і це зроблено. Відносно
інтернету - це о’кей.
Я про інше кажу. Зараз ми бачимо, що на гуманітарці починають
заробляти. Закарпатська і Львівська область все через себе пропускає, залишає
те, що хоче, а далі це все відправляє. Це вже пішло на рівень сьогодні вже уряду.
...(Не чути) Тому намагання займатися корупцією буде в тому числі і після війни
...(Не чути) коли війна – це вже особистий злочин. Коли закінчиться війна, це
вже інша стаття. І тому це вже інша стаття.
І тому нам нічого не заважає потім разом зустрітися, прийняти рішення.
(Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Олексійович, от дивіться, є ж корупція зараз на
Західній Україні, як ви кажете, у Львівській і Закарпатській області.
ТАРУТА С.О. Відносно гуманітарки дуже велика.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Сергій Олексійович, але ж ProZorro зараз працює, і

ProZorro зараз ніяк не убезпечує від корупції в гуманітарці. Тому, соррі, це
просто не пов’язані речі. (Загальна дискусія) Я ж про це і кажу.

ЛІЧМАН. Колеги, але ж дозвольте підтримати Сергія Олексійовича.
Дивіться, він затронув дійсно важливу тематику, бо всі ми пов’язані з
волонтерською діяльністю наразі, всі ми бачимо, що дійсно є певні ситуації,
дуже-дуже такі, які не хотілось би бачити.
Але моя пропозиція така: давайте виокремимо це питання і якесь від
комітету зробимо рішення чи направимо листа, наприклад, я не знаю, до
Кабміну і попросимо аудиту складів: і польських, і закарпатських, і львівських.
Бо це дійсно, в нас є НАЗК, наприклад, чи якісь ще структури, які не задіяні у
військових діях, нехай поїдуть і проведуть аудит. Ну, це треба, бо там дійсно
біда.
Дякую.
ТАРУТА С.О. Саме головне, що НАЗК, НАБУ – всі переїхали туди, у
Львів, а від цього в нас краще не стало.
Я до того, що нам нічого не заважає, якщо будуть аргументи, продовжити
на той термін, на який ми визначимо. Ми що, не хочемо збиратися далі? Ми ж
будемо постійно працювати.
І тому я зараз не робив би такі великі їм привілеї, тому що цим завжди
користуються.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, добре…
ТАРУТА С.О. Це життя, яке зараз є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, у мене пропозиція все-таки зібратися ще раз
через півгодини і проголосувати фінальну редакцію. Я скину в чат її, добре?

Комітет наразі закритий, щоб уже могли наші редактори займатися
попереднім законопроектом.
ЛІЧМАН. Пане головуючий, якщо підтримуєте про аудит, давайте
приймати, бо це дійсно біда там є. Ну, я не…
ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)
РУЩИШИН. Пане голово, це перерва, а не зупинка? Перерва?
ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми всі зможемо зібратися через 30 хвилин знову?
ЛІЧМАН. Так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так?
ТАРУТА С.О. Я – да.
РУЩИШИН. Так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді давайте візьмемо перерву. Зараз 15:41, давайте…
СКОРИК М.Л. Давайте проверим, чтобы у нас был потом кворум.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж про це і кажу.
КУБІВ С.І. Дмитро, можна дві теми винести, а можна винести рішення
комітету: на розсуд залу 60 і 90 днів, - та й усе.

СКОРИК М.Л. Совершенно верно.
ТАРУТА С.О. В залі не буде часу. Ми в залі мусимо все проголосувати
дуже швидко.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми будемо йти просто: ставили – голоснули, ставили –
голоснули, там не буде дискусій.
КУБІВ С.І. Давайте проголосуємо 60 і 90, подивимося на ситуацію у
комітеті.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте проголосуємо зараз 60 і 90, щоб секретаріат
знав, яку фінальну редакцію готувати. Якраз вони вже будуть готувати з
кінцевою…
МОВЧАН. Ні, стоп! А можете тоді пропозицію ще одну, щоб взагалі без
цього перехідного: як зняли воєнний стан - одразу почали працювати процедури
закону?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, нема питань. Але я, колеги, враховуючи, що це,
скажімо так, сигнальне голосування, я просто попрошу висловитися, хто «за»,
добре? І не буду йти по переліку по всьому.
Значить, давайте тоді перше – ставимо взагалі без днів. Тобто як тільки
закінчується воєнний стан, одразу починає працювати ProZorro.
Хто готовий підтримати таке рішення? По черзі, будь ласка.
РУЩИШИН Я.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За – Рущишин.
Хто ще «за»?
МОВЧАН О.В. Я, Мовчан.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прізвище скажіть, будь ласка.
Рущишин – за.
КУБІВ С.І. Кубів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів – за.
Хто ще?
МОВЧАН О.В. Мовчан.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. Ще хто? Три.
Добре. 30 днів. 30 днів з моменту… після закінчення воєнного стану. Хто
за 30 днів? Прізвища, колеги. (Не чути)
Добре. 60 днів. Прізвища.
ТАРУТА С.О. Тарута.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Тарута. Ще хто?
МАРЧУК І.П. Я за 60 днів з можливістю продовження при необхідності.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.

Мовчан – 60? Олексій Васильович.
МОВЧАН О.В. Я проголосував за перший варіант. Чи в нас типу
сигнальне?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Та ні, це сигнальне.
МОВЧАН О.В. Хорошо, я за 60 тоді.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута, Мовчан, Марчук… І хто? І Кицак. Все?
90. Наталуха – за. Хто ще?
ПІДЛАСА Р.А. Підласа.
СКОРИК М.Л. Скорик – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик – за, Підласа – за. Приходько – за.
Хто ще?
КУБІВ С.І. Кубів – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів – за.
Ну, в нас більш-менш однаково, колеги. Так, Кисилевський – за. Ну, все
одно, в нас 6 – за 90, 5 – за 60.
ЛІЧМАН Г.В. Колеги, я за 90, я трошки випала. Я за 90. Я трішки випала
зі зв’язочку.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сім – Лічман. Ну, трошки більше за 90. 7 на 5.
КУБІВ С.І. Давайте проголосуємо 90 - і закриємо комітет, бо кворуму не
буде.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Але нам все одно доведеться зібратися, Степан

Іванович, бо готуються зміни до Кабінету Міністрів в якості органу, який
визначить процедуру, визначить процедуру закупівлі.
КИЦАК. Плюс публікація договорів, да?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, і публікація.
КИСИЛЕВСЬКИЙ. Дмитро Андрійович, дозвольте запитання.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.
КИСИЛЕВСЬКИЙ. Кабінет Міністрів приймає своє рішення після
узгодження ...(Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, добре! Я вибачаюсь, давайте тоді ставимо 90, і в
нас, враховуючи, що в нас 7, у нас все одно більшість яка не яка, дуже попрошу
підтримати 90, потім будемо міняти, якщо побачимо, що воно...(Не чути)
15:46. Прошу зібратися о 16:15, добре? Дякую.
(Після перерви)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, вітаю ще раз.

Друзі, давайте підключатися потрошку, будь ласка. Секретаріат тоді, кого
немає, якщо можна, дзвоніть.
Є зв’язок, правда? Давайте швидку перекличку, будь ласка.
Буймістер є? Кисилевський? Кицак?
КИЦАК Б.В. Є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович є? Нема.
Кубів є, бачу.
Мічман. Є Лічман? Да, бачу, є.
Магомедов є.
Марчук.
Мовчан є?
Марчука теж немає.
Наталуха є.
МОВЧАН О.В. Мовчан є, вибачте.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан є.
Підласа є, бачу.
Приходько є?
ПІДЛАСА Р.А. Підласа є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, бачу, Роксолана Андріївна. Дякую.
Приходько є? Бачу.
Рущишин, бачу, теж є.
Скорик.

Тарута є? Немає.
Дев’ять. Колеги, ну, в нас 9 голосів «за», точніше, 9 членів комітету на
зв’язку. Це гранична кількість…
ЛІЧМАН. Мене порахували, пане головуючий?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.
ІЧМАН. Добре.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Може, ще приєднається до нас Кисилевський, і,

можливо, Марчук або Тарута приєднається. Якщо є можливість у секретаріату їх
попросити під’єднатися, буду вдячний.
У нас є ще хтось, хто приєднався? Кисилевський або Марчук? Чи немає?
Добре.
Колеги, значить, редакція запропонована звучить наступним чином:
"Установити, що положення цього закону на період дії правового режиму
воєнного стану не застосовуються до замовників в розумінні цього закону.
Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на період дії цього закону
визначається Кабінетом Міністрів України.
Замовники під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на період
дії цього закону повинні забезпечувати оприлюднення укладеного договору в
електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів після його
підписання".
Підходить, колеги?
МОВЧАН. Так.

ЛІЧМАН. Підходить.
КИЦАК. Голосуємо, колеги.
МОВЧАН. А перехідний період ви не зачитали.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прикінцеві положення. "Цей закон набирає чинності з
дня наступного за днем його опублікування і діє на період дії правового режиму
воєнного стану та протягом 90 днів з дня відміни дії правового режиму воєнного
стану". Ось таким чином. Добре?
КУБІВ С.І. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу?
КУБІВ С.І. Ще раз прочитай, будь ласка.
КИЦАК. 90 днів, Степане Івановичу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться. Да, 90 днів.
Значить, тоді, колеги, ставлю на голосування по проекту Закону 7164
наступну пропозицію.
За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проект
Закону про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану в Україні (реєстровий
номер 7164) на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати включити
його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами

розгляду в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу та в
цілому з техніко-юридичним опрацюванням і з врахуванням таких пропозицій
комітету.
Назву проекту закону викласти в наступній редакції: "Про внесення зміни
до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні
закупівлі" щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на період дії
правового режиму воєнного стану".
Далі. Пункт 3 прим. 7 викласти в наступній редакції: "3 прим. 7.
Установити, що положення цього закону на період дії правового режиму
воєнного стану не застосовуються до замовників в розумінні цього закону.
Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на період дії цього закону
визначається Кабінетом Міністрів України. Замовники під час здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг на період дії цього закону повинні
забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі
закупівель протягом п’яти робочих днів після його підписання".
А також до розділу ІІ "Прикінцеві положення" пункту 1, викласти його в
наступній редакції: "Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його
опублікування і діє на період дії правового режиму воєнного стану та протягом
90 днів з дня відміни дії правового режиму воєнного стану".
Ставлю на голосування, колеги, пропозицію проголосувати за цей
законопроект за основу і в цілому з техніко-юридичним опрацюванням та з
врахуванням пропозицій комітету в щойно озвученій редакції.
Прошу голосувати. Хто – за?
Буймістер є?
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович є?
Кубів.
КУБІВ С.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Магомедов – за.
Марчук.
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа – за.
ПІДЛАСА Р.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я бачу, що ви…
ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.
РУЩИШИН Я.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Скорик є?
СКОРИК М.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тарута.
ТАРУТА С.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шевченко відсутній.
13 – за. Дякую, колеги. Рішення прийнято.
Наостанок. Я прошу секретаріат підготувати звернення до Кабінету
Міністрів України щодо проведення аудитів відповідних державних складів

(треба подумати, як це правильно сформулювати), які знаходяться на території
Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей, з метою їх інвентаризації.
СКОРИК М.Л. А чего туда Ивано-Франковскую уже не добавить тогда и
Тернопольскую?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу? Прошу ще раз.
СКОРИК М.Л. А чего Ивано-Франковскую и Тернопольскую не добавить
туда?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, давайте в тому числі (Не чути)
КУБІВ. Волинська, Рівненська - там скрізь є склади великі.
МОВЧАН. Але вони не державні.
(Загальна дискусія)
КИЦАК. При обласній військовій адміністрації. Ну, як не державні?
ЛІЧМАН Г.В. А давайте ми візьмемо паузу і продумаємо, тому що там…
Зараз звернемося, і вони нас відішлють, бо формулювання має бути чітким.
Давайте візьмемо паузу. Завтра, наприклад, ще раз зберемося.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сто відсотків, Ганна Василівна. Зараз просто секретаріат
сформулює, це не питання. Секретаріат сформулює, я думаю, що ми зможемо
дуже оперативно…(Не чути)

Колеги, я вам всім дуже дякую. Я вам всім дуже дякую. У мене прохання
велике, значить, найбільша наша задача зараз – це допомогти передислокувати
працюючі або непрацюючі підприємства на території, де вони можуть поновити
свою роботу. У випадку, якщо є ідеї стосовно законодавчих ініціатив, кидайте в
чат, кидайте мені особисто, будемо дискутувати, реєструвати і приймати їх.
Добре?
КУБІВ С.І. Пане Дмитре, я прошу вас, щоб ті формулювання ви кинули
нам, щоб ми могли з фракціями переговорити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прямо зараз скину, Степан Іванович.
МОВЧАН. А можна питання по переїзду підприємств? Уже ж, я так
розумію, що є якась процедура, да? Вони вже рухаються. Бо я, бачу, там Дмитро
Кисилевський наш писав, писав про те, що це якось відбувається.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Я можу у двох словах розповісти, якщо треба.
МОВЧАН. Да, якщо можна.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, там є навіть координаційний штаб якійсь, на
Львівській області, створений з приводу передислокації.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Колеги, дивіться, відбувається це наступним
чином. Значить, є анкета, яку можуть заповнити всі бажаючі підприємства.
Посилання розміщено на сайті Мінекономіки. Є там у мене на фейсбуці, у
Гетманцева, у когось ще. Але на сайті Мінекономіки є, це офіційне джерело.
Координую всю роботу Дядюра Ігор, заступник міністра економіки.

Є станом на вчора десь біля 200 з чимось заявок. Це різні підприємства,
здебільшого маленькі, там частина виробничих підприємств. Ну, наприклад,
хтось виробляє там якісь металоконструкції, хтось якісь там харчові продукти, а
частина з них – це торгові підприємства, які щось продають взагалі. От вони
кажуть: у мене така кількість кубів обладнання для перевезення, така кількість
працівників, такий вид продукції. Далі координаційний центр з ними
зв'язується, виявляє, чи дійсно вони хочуть переїжджати, куди саме, які в них
потреби там по електриці, по воді, по залізниці, по тому, по сьому. І далі це
уходить на вісім обласних адміністрацій Західної України, кожна з яких шукає
можливості перевезти це підприємство. Якщо хтось знаходить можливості,
кожна ОДА шукає в себе або державні підприємства, або приватні, якісь
виробничі майданчики, куди це підприємство можна поселити, пропонують
обсяги. І якщо все вдається, починають процедуру перевезення.
Станом на зараз, наскільки мені відомо, жодне підприємство ще не
перевезено, але десь по 20 чи 30 підприємствам йде активна робота, вже
практично з якої точки, яким обладнанням, як їх везти і так далі. Це такий
загальний зріз того, що відбувається.
Окрім цього, є паралельна робота з приводу того, як завантажити ті
підприємства, які знаходяться на Західній Україні чи в якійсь мирній частині
країни, які зараз недозавантажені, але можуть бути завантажені, і тим самим
візьмуть на роботу ту величезну кількість людей, які сидять на Західній Україні
без роботи, але готові працювати.
От над цим зараз ми працюємо з Федерацією роботодавців і з Кудіним
шукаємо можливість, наприклад, якщо є потреба, ну я не знаю, там, скажімо, у
МЧС там в якійсь формі, я не знаю, в машинах, в якомусь обладнанні, і є
підприємства, які можуть це виготовляти, то ми зараз обговорюємо те, щоб це,
можливо, було навіть просто державне замовлення, яке просто завантажить це
підприємство, щоб воно найняло всіх можливих людей на Західній Україні, які

там є, і в три зміни працювали для того, щоб люди були з роботою і
задовольнити якусь державну потребу.
Ми теж тільки в самому початку цього шляху. Якщо в когось є якісь ідеї,
як це можна організувати чи врегулювати, чи яким чином визначити оцю
державну потребу, щоб її можна було… під неї шукати виконавців, теж, будь
ласка, пропонуйте або долучайтеся до цієї роботи.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Давидович.
Колеги, є пропозиція наступного характеру. Потенційно ми завтра
побачимо один одного. Я думаю, що потім всі знову роз'їдуться на свої постійні
точки. І десь 16-го увечері

після восьмої, після дев’ятої, коли вже будуть

комендантські години або ще щось, можемо зідзвонитися в режимі Zoom, не
обов'язково там комітет офіційно це називати, а просто обговорити, поділитися
думками, ідеями з приводу саме економічного відновлення і підприємств, і
всього іншого. 16-го на вечір десь на 20:30 чи на 21:00.
СКОРИК М.Л. На связи. Спасибо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається?
Дякую, колеги. Тоді оголошую комітет закритим. Всі бережіть себе. І до
зустрічі.

