
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

01 квітня  2022 року 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, доброго дня! Доброго дня всім! Дякую за те, що 

приєдналися. У нас скоротився навіть порядок денний, що добре, тому що  в нас в 

останню мить, на жаль, зірвався консенсус по одному законопроекту. Мова йде про 

7174. Тому в нас порядок денний, колеги, буде складатися фактично з двох 

проектів законів: це 7169 і 7176.   

Зараз поки ще приєднуються інші члени комітету, я на секундочку виключу.  

 

МОВЧАН. Тобто 7174 сьогодні взагалі не буде?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перше читання лише.  

 

МОВЧАН. О'кей, дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу ще кілька хвилин почекати, поки приєднається 

решта колег для того, щоб у нас був кворум. Напевно, до переклички, скажімо так, 

невеликої, щоб ми зрозуміли, чи є у нас кворум.  

Буймістер є? 

Кисилевський. Бачу є Дмитро Давидович. 

Кицак є. Теж бачу є, наче. Правда?  

 

КИЦАК Б.В. Є, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую.  

Колтунович бачу є. Олександр Сергійович, вітаю. Ви на зв’язку з нами, 

Олександр Сергійович?  



 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Пане голово, є, але буду недовго, в мене засідання 

фракції якраз проходить, давайте краще порядок денний проголосуємо. Поки на 

зв’язку, давайте хоча би порядок денний… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. О’кей, о’кей. 

Кубів бачу є. 

 

КУБІВ С.І. Є, є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Є, є. Доброго дня! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. Доброго дня! Магомедов бачу є. 

Марчук є?  

Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. Мовчан є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха є. Супер.  

Підласа. Підласої немає ще.  

Приходько є?  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Доброго дня! Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. Дякую.  

Рущишин з нами? Ярослав Іванович. 

 

РУЩИШИН Я.І. Є.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Дякую.  

Скорик. Скорик Микола Леонідович! В процесі, я так розумію. 

І Таруту бачу, є. Сергій Олексійович, десь точно бачив вас. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, і Скорик є. Чудово.  

Колеги, значить, досі у нас якась неузгодженість по 7174, начебто є 

домовленість… 

 

ТАРУТА С.О. А чомусь дуже погано чути.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чути мене?  

 

ТАРУТА С.О. Зараз краще.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чути? Нормально чути? Добре.  

Колеги, я пропоную все-таки лишити поки в порядку денному 7174, може, 

поки ми закінчимо з першими двома, то в нас буде можливість… 

 

СКОРИК. Я є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, чудово. У нас буде можливість… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, добре. Короче, пропоную голосувати за порядок 

денний, колеги. У нас три проекти закони: 7174, 7169, 7176. Я пропоную 

наступний порядок: спочатку 7176, потім 7169, потім 7176 і третім 7174. Прошу 

голосувати.  

Буймістер є?  

Кисилевський. 

 



КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.  

 

КИЦАК Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Колтунович – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук є?  

Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа приєдналась? 

Приходько. 



 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.  

 

СКОРИК М.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута.  

 

ТАРУТА С.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. У нас 13 – за. Порядок денний 

затверджений.  

Значить, по першому питанню, по 7169, дійшли наступної згоди по тексту. 

Значить, ми прибираємо просто два словосполучення. Перше, зараз я вам скажу 

точно, яке саме. Так от, значить, до резидентів у розумінні цього закону рішенням 

Ради національної безпеки і оборони України або суду можуть прирівнюватися 

фізичні або юридичні особи незалежно від громадянства, (кома) місця проживання, 

(кома) здійснення основної діяльності, які постійно перебувають за межами 

території України або на тимчасово окупованій території. Ми прибираємо 

"незалежно від місця проживання", тому що воно протирічить подальшому тексту, 

"які постійно перебувають за межами України". Тобто тоді вони постійно 

перебувають і це є їх місце проживання. Тому в нас текст буде без оцього 

"незалежно від місця проживання". Це перша зміна. 

І друга зміна – це в розумінні  фізичних осіб – громадян Російської 

Федерації. Там далі є позиція: "а також особи, які не є громадянами Російської 



Федерації, але мають найбільш тісний зв'язок з Російською Федерацією, (кома) 

зокрема, мають місце проживання або займаються основною діяльністю у 

Російській Федерації". Ми прибираємо слово "зокрема". Єдині зміни, це погоджено 

і з "ЄС", і з іншими фракціями. І тут, в принципі, є консенсус, можемо 

голосувати… (Не чути)  Потім, можливо, будемо доопрацьовувати редакцію, якщо 

будемо бачити якісь зловживання або питання. 

Тому, колеги, перше голосування – це перегляд рішення по 7169. Прошу тоді 

відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України "Про комітети Верховної 

Ради України" переглянути рішення щодо проекту Закону України про внесення 

змін до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні 

об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення 

окремих положень (реєстровий номер 7169). 

Ще раз, ми голосуємо за перегляд рішення, колеги.  

Буймістер.  

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. Колтунович є?  

Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. 

Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.  

Підласа є?  

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.  

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Так, у нас 10 – за. Не голосував Колтунович і не голосував Скорик.  

Добре, колеги, тоді за результатами обговорення пропоную ухвалити 

рішення внести проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності 



Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень 

(реєстровий номер 7169) (від 15.03.2022) на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти 

законопроект за основу та в цілому з техніко-юридичними правками і з 

урахуванням таких пропозицій комітету. Пункти 1 і 2 законопроекту викласти в 

такій редакції: 

Пункт 1. Внести до Закону України "Про основні засади примусового 

вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" 

від 3 березня 2022 року № 2116-IX такі зміни:  у частині першій статті 1 абзац 

третій замінити вісьмома новими абзацами такого змісту: "резиденти: фізичні 

особи – громадяни Російської Федерації (крім тих, які захищають (захищали) 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) 

безпосередню участь у відсічі та стримуванні (нейтралізації) збройної агресії 

Російської Федерації проти України та забезпеченні національної безпеки, 

усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній 

цілісності в період дії воєнного, надзвичайного стану або в період збройного 

конфлікту), а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають 

найбільш тісний зв'язок з Російською Федерацією, мають місце проживання або 

займаються основною діяльністю у Російській Федерації; 

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

відповідно до законодавства України на території України: засновником 

(учасником, акціонером) або кінцевим бенефіціаром яких прямо чи опосередковано 

через інші юридичні особи (незалежно від їх кількості та місця реєстрації) є 

Російська Федерація та/або фізичні особи, визначені в цій статті, у тому числі 

фізичні особи, які через інші юридичні особи (незалежно від їх кількості та місця 

реєстрації) виконували управлінські функції та здійснювали контроль за 

діяльністю цієї юридичної особи до 24 лютого 2022 року; та/або  

засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо чи 

опосередковано є Російська Федерація; та/або  



у яких Російська Федерація прямо чи опосередковано має частку у 

статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій 

формі) у юридичній особі; та/або 

у яких юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або 

бенефіціаром яких прямо чи опосередковано є Російська Федерація, мають частку 

у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій 

формі) у юридичній особі. 

До резидентів у розумінні цього закону рішенням Ради національної безпеки 

і оборони України або суду можуть прирівнюватися фізичні або юридичні особи… 

Я вибачаюсь, до резидентів у розумінні цього закону рішенням Ради національної 

безпеки і оборони України або суду можуть прирівнюватися фізичні або юридичні 

особи (незалежно від громадянства, здійснення основної діяльності тощо), які 

постійно перебувають за межами України або на тимчасово окупованій території 

України та публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії 

Російської Федерації проти України, встановлення та утвердження тимчасової 

окупації частини території України та які не зупинили чи не припинили здійснення 

своєї економічної (зокрема господарської) діяльності на території Російської 

Федерації у період дії воєнного стану в Україні, введеного у зв’язку із здійсненням 

збройної агресії Російської Федерації проти України". 

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами 

одинадцятим і дванадцятим. В абзаці одинадцятому слова "на користь держави 

Україна на підставі" замінити словами "та/або в рахунок майбутньої репарації на 

користь держави Україна, яка зазнала агресії з боку Російської Федерації, на 

підставі". 

Другий пункт. У частині першій статті 2 слова "та ґрунтується" замінити 

словами "та/або в рахунок майбутньої репарації на користь держави Україна, яка 

зазнала агресії з боку Російської Федерації, та ґрунтується". 

Прошу голосувати, колеги.  

Буймістер.  

Кисилевський.  



 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Кисилевський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.  

 

КИЦАК Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Марчук. 

Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик. 

Тарута.  

 

ТАРУТА С.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято.  

У нас… Можемо переходити до наступного питання порядку денного. 

Значить, наступне питання порядку денного – це 7176. 7176, колеги. По 7176 

у нас є домовленість, була домовленість, що Ярослав Железняк, який подав 

блокуючу кількість правок, відхилить їх всі, якщо у нас є по законопроекту, 

поширюється на період воєнного часу і крапка, без 180 днів. Тому ми, власне, в 

такій редакції його зараз і проголосуємо.  

У нас буде два голосування… 

 

РУЩИШИН Я.І. Пане голово, можна питання?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Ярослав Іванович. 

 

РУЩИШИН Я.І. У мене була поправка зняти тих 48 годин. Що з нею?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, давайте її врахуємо.  

 

РУЩИШИН Я.І. Я би вас просив.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да. Давайте я тут спитаю у секретаріату. У нас текст до 

другого читання 7176, він в тій редакції, в якій ми домовились? Вікторія Павлівна, 

можете, будь ласка, включитися.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Давайте Руслан Борисович вам скаже точно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Будь ласка. Давайте, Руслан Борисович. Руслан 

Борисович! 

 

ПРОКОПЕНКО. Добрий день! Мене чути? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, чути. 

 

ПРОКОПЕНКО. Там невідхилені Рущишина в двох містах, тобто сейчас ми 

можемо проголосувати і виключити їх.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Нам важливо, щоб у нас другий пункт цього 

проекту закону звучав наступним чином: цей закон набирає чинності з дня… 

 

ПРОКОПЕНКО. Воно вже є в таблиці, там вам роздано, там просто надо 

технічно Железняка відхилити сейчас всі поправки. Да, він там і не наполягає. 

Значить… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, Руслан Борисович, чекайте, тобто ми 

домовляємось, що фінальний текст звучатиме так: цей закон набирає чинності з 

дня, наступного за днем його опублікування і діє на період дії правового режиму 

воєнного стану, крапка.  

 

ПРОКОПЕНКО Так-так.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, добре. Тоді… 

 

ПРОКОПЕНКО І врахуйте… (Не чути) Рущишина дві поправки, але там 

проголосуйте по двох. Там же ж в банки вносяться зміни і в… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да. Ярослав Іванович, є у вас згода? Рущишин. 

Рущишин! 

 

РУЩИШИН Я.І. Є згода, якщо проголосуємо, так? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так-так. 

 

РУЩИШИН Я.І. Чути мене?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Да, чуємо. Все, поїхали, поїхали.  

Тоді, колеги, значить, дивіться, у нас…  

 

РУЩИШИН Я.І. Чути? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чутно, чутно. По 7176 тоді два голосування, колеги.  

 

РУЩИШИН Я.І. Чути?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чути, чути. Перше голосування – пропоную відхилити всі 

поправки народного депутата України Железняка Ярослава Івановича. А, чекайте, 

тут… Да, Железняка Ярослава Івановича, подані до порівняльної таблиці до 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення 

моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки 

(реєстровий номер 7176). Перше голосування за відхилення поправок Железняка.  

Буймістер. 



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. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук є. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.  

Підласа є. 

Приходько. 

 



ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. В цьому випадку, якщо 180 днів знімається, то за. Він, по-

моєму, таку умову ставив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, ми ж про це і домовились, я ж зачитав, якою буде 

фінальна редакція.  

 

РУЩИШИН Я.І. Даруйте, я не чув, бо зв'язок пропадав.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О’кей. За у вас?  

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. Тарута! Немає Тарути. Дякую. 

Є у нас рішення, Вікторія Павлівна?  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. 9 – за.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Да, 9 – за. Є рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Наступне голосування, колеги. Пропоную врахувати всі поправки народного 

депутата України Рущишина Ярослава Івановича. Там у вас, Ярослав Іванович, 

одна поправка якраз прибирає строки, інша поправка по банкам. Правильно я 

розумію? Рущишин!  



 

ПРОКОПЕНКО. Вони однакові, однакові.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Однакові.  

 

РУЩИШИН Я.І. Прибрати слова "48 годин".  

 

КУБІВ. Саме так, пане голово, те, що ви кажете.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, добре.  

Поїхали. Буймістер немає.   

Кисилевський. Дмитро Давидович, будь ласка, по пропозиції врахувати… 

(Не чути) народного депутата Рущишина.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колтунович з'явився? 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Лічман. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За, колеги. Вибачте, трошки  у мене зв'язочок пропадав. Я – за. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Марчук є? 

Мовчан. Мовчан. Олексій Васильович. 

 

МОВЧАН О.В. За, за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дякую. 

Наталуха – за. 

Підласа з'явилася?  

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик з'явився?  

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Так, є. І у нас тепер фінальне голосування – рекомендувати Верховній Раді 

України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу 



потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки (реєстровий 

номер 7176)  в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. 

Прошу голосувати, колеги… (Не чути)  

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За – бачу.  

Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович є? 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик. 

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято. 

Я прошу вас, одну хвилину, я зараз зідзвонюся з Герасимовим, з'ясую, що 

там по 7174. У мене якраз від нього один пропущений. Буквально одну хвилину.  

 

КУБІВ С.І. Там є одна правка, яку врахували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По 7174? 

 

КУБІВ С.І. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А він же на перше читання йде. 

 

КУБІВ С.І.  На перше читання. Я кажу, що зміни якраз ті, що врахувати 

хотіли. Я можу… То можете… Ви йому подзвоніть, а я озвучу. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, озвучте, я поки його наберу. Добре? Дякую.  

 

ЛІЧМАН Г.В. Степан Іванович, вибачте, тільки що консультувалася з Ніною 

Петрівною, вона каже, що можна і в цілому, що була така тільки що розмова, що 

наче можна. 

 

КУБІВ С.І. Аня, якраз я з Ніною Петрівною говорив, можна в цілому. До 

додатку абзац два наступного змісту, що з вами погоджено: "До нерухомого майна, 

плата за користування яким не сплачується суб'єктами господарювання, 

визначеними абзацом першим цього пункту, відноситься нерухоме майно (його 

частини), власниками яких є суб'єкти господарювання всіх форм власності, в тому 

числі органи державної влади та органи місцевого самоврядування". Було сказано, 

що з вами погоджено, Ганна. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Так, так. Це погоджено.  

 

КУБІВ С.І. Тоді, якщо це погоджено, то можна голосувати, пане голово, і в 

цілому.  

 

ЛІЧМАН Г.В. Ще є одна коректива. Сейчас, я хочу, щоб повернувся до нас 

Дмитро. Є прохання ще від "Голосу", але ми маємо це обговорити, колеги. Сейчас 

він повернеться і ми, будь ласочка, повернемося до цієї теми. 

 

КУБІВ С.І. Те, що я озвучив, пане голово, це погоджено є з Ніною 

Петрівною. Ганна може підтвердити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, дякую.  

Значить, від голови фракції "ЄС" позиція наступна. Пропозиції Ніни 

Петрівни, вони позитивні, і ми погоджуємося з ними як там "слуги" і всі інші, але 

вони згодні, щоб вони йшли окремим законом, і цей окремий закон ми всі разом 



реєструємо, проводимо через наш комітет і на наступне засідання будемо 

намагатися його… (Не чути)  

 

КУБІВ С.І. Пане Дмитре! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  

 

КУБІВ С.І. Пане Дмитре, алло, алло! Там є дві позиції. Позиція перша – оте, 

що я зачитав, воно враховується тут, і цей закон голосуємо в цілому. Інші позиції, в 

яких були розходження, рекомендували голосувати, реєструвати іншим законом. 

Аня, так? 

 

ЛІЧМАН Г.В. Так, все так. Ми додаємо до тієї версії, яка є зараз, що не 

тільки приватний орендодавець знімає орендну платню, але і державні, комунальні 

установи, які віддають майно в оренду. Така позиція. 

 

КУБІВ С.І. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії. Так 

чи ні? 

 

КУБІВ С.І. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ганна Василівна?  

 

ЛІЧМАН Г.В. Так, так, все вірно. Дивіться, я вам вислала формулювання. 

Якщо ви подивитеся WhatsApp, воно виписано, є. Якщо можна, давайте зачитаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, обов'язково треба його зачитати.  

 



КУБІВ С.І. Ганна, я зачитував, ви зачитайте тепер як… 

 

ЛІЧМАН Г.В. Будь ласка, Степан Іванович, якщо ви не проти, я  вислала, там 

буде три стовбці, фінальна версія з коректуваннями від "ЄС". Бачите? 

 

КУБІВ С.І. Будь ласка. Бачу.  

 

ЛІЧМАН Г.В. Є у вас ця інформація? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене є, да. Я думаю, що… Давайте, якщо підтверджує 

Степан Іванович, можемо рухатися по голосуванню. 

 

КУБІВ С.І. Підтверджую те, що я зачитав. Ганна Василівна, правильно?  

 

ЛІЧМАН Г.В. Так. Якщо… Давайте, щоб і ви, і я, і всі були впевнені, будь 

ласка, пане голово, зачитайте, це третій стовбець. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, установити, що на період воєнного стану плата за 

користування нерухомим майном (його частиною) не сплачується суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі, що проводять свою діяльність на 

торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі 

продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, 

засобами гігієни або побутовою хімією, а також операторами поштового зв'язку, 

які здійснюють приймання, видачу, доставку відправлень, крім оплати компенсацій 

витрат наймодавця, які наймодавець здійснив або буде здійснювати, до речі, 

помилка, "буде здійснити" написано, треба "буде здійснювати", за відповідний 

період для внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, і сплати вартості комунальних послуг. Зазначені втрати 

покладаються на наймача як плата за користування майном за відповідний період 

пропорційно площі нерухомого майна, яку він наймає відповідно до договору, 



якщо договором не передбачений обов'язок наймача самостійно сплатити ці 

витрати повністю або частково. До нерухомого майна, плата за користування яким 

не сплачується суб'єктами господарювання, визначеними абзацом першим цього 

пункту, відноситься нерухоме майно (його частини) будь-якої форми власності, в 

тому числі державної та комунальної. Дія цього пункту поширюється винятково на 

плату за користування нерухомим майном (його частиною) суб'єктами 

господарювання, які під час дії воєнного стану здійснювали на відповідних 

орендованих торговельних площах діяльність з реалізації населенню продуктів 

харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни або 

побутової хімії, або операторами поштового зв'язку, які під час дії воєнного стану 

здійснювали на відповідних орендованих площах приймання, видачу, доставку 

відправлень на територіях адміністративно-територіальних одиниць згідно з 

переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2022 року №204-р із наступними змінами та доповненнями "Про 

затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких 

надається допомога застрахованим особам в рамках програми "єПідтримка". Все 

правильно? 

 

ЛІЧМАН Г.В. Степане Івановичу, все вірно? 

 

КУБІВ С.І. Все вірно, так. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді що, можемо переходити до голосування по 

ньому за основу і в цілому? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Треба на початку повернутися до перегляду рішення, 

проголосувати за те, що ми переглядаємо наше рішення. Вибачте, будь ласка.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, все нормально. Да, добре. Окей. Тоді у нас по 7174 

спочатку йде голосування по перегляду рішення. Колеги, я дуже прошу всіх 

мобілізуватися, останнє голосування вже сьогодні комітетське, тому, будь ласка, 

давайте, нам потрібно дев'ять голосів.  

Кисилевський. Дмитро Давидович. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович є? 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. Магомедов. 

Марчука немає. 

Мовчан. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О, Магомедов – за. Чудово! 

Мовчан. 

 



МОВЧАН О.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

Приходько. Приходько. Приходько! 

Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик є? 

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Є у нас дев'ять голосів, Вікторія Павлівна?  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Вісім.  

Кицак голосував? Кицак є, скажіть, будь ласка?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, є. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Вісім людей тільки… Проголосували тільки вісім: 

Кисилевський, Кицак, Кубів, Лічман, Магомедов, Мовчан, Наталуха, Рущишин і 

Тарута. Дев'ять. От тепер дев'ять.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Але у нас немає голосу для перегляду рішення.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Ні, у нас є, дев'ять людей є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас же утримався… 



 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Мовчан утримався. Мовчан утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Васильович, велике прохання, може, все-таки, 

враховуючи, що це консенсус всіх фракцій, щоб ви не ставали його, причиною його 

зриву… 

 

_______________. Приходько є? Приходько.  

 

МОВЧАН О.В. Шановні колеги, я… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто не розумію, це ж, нащо це робити? Це 

узгоджується уже четвертий день: вночі, зранку, я постійно на зв'язку зі 

Стефанчуком, Герасимовим, з усіма-всіма і тут… Ще раз, це ж не моя "хотєлка" і 

не Лічман "хотєлка" – це узгодження всіх фракцій. 

 

МОВЧАН О.В. Дивіться, шановні колеги, я поясню позицію свою. До мене 

звернулися ті підприємці, позицію яких я озвучував на попередніх комітетах, коли 

ми розглядали цей законопроект. Вони активно допомагають армії, вони пояснили 

позицію про те, що даний законопроект є шкідливим, тому що тут не передбачена 

ні сплата витрат, пов'язаних з експлуатацією, утриманням і охороною об'єктів, і так 

далі. Тобто ми робимо додаткову діру. Тому я, дивіться, я свою позицію раніше 

зазначав, от, я нікого не обдурював, я її пояснював. Тому я не розумію… 

 

РУЩИШИН. Пане голово, я, якщо за цей законопроект, за повернення, 

проголосували, я за нього голосувати не буду також… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я розумію.  

 



МОВЧАН О.В. Окей, давайте так, я за повернення тоді також проголосую. 

Давайте, враховуйте тоді мій голос – за. Але моя позиція залишається такою ж 

самою як і під час попереднього голосування.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. Тоді за погодженням у нас є дев'ять. 

 

МОВЧАН О.В. Пропозиція піти через два читання, коли ми зможемо внести 

поправки відповідні, можна, але у нас все так відбувається, вибачте, ми ж не 

можемо на все закривати очі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Гаразд. Олексій Васильович… 

От дивіться, у нас є голос Приходька – за. Олексій Васильович, з вашими 

підприємцями, будь ласка, займайтеся якби своїми задачами.  

Колеги, продовжуємо далі. Приходько, підтвердьте, будь ласка, що да. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько – за. Рухаємося далі.  

Тоді у нас наступне, колеги, - це голосування уже безпосередньо по 

результатам домовленостей. Значить за результатами обговорення пропоную 

ухвалити рішення внести проект Закону про внесення до "Прикінцевих та 

перехідних положень" Цивільного кодексу України щодо особливостей справляння 

плати за користування нерухомим майном (його частиною) з метою забезпечення 

належного функціонування в умовах воєнного стану суб’єктів господарювання 

роздрібної торгівлі та операторів поштового зв’язку (реєстровий номер 7174) (від 

18.03.2022) 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 пропозицій комітету. 

Вікторія Павлівна, я можу сказати, які я зачитував до цього під стенограму? 

 



ШЕСТОПАЛОВА В.П. Можна, можна. Можна сказати, але треба ще 

включити до порядку денного. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, і включити цей проект закону до порядку денного. 

Прошу голосувати.  

От поки в мене ще є на зв'язку Скорик, я би дуже попросив ще Миколу 

Леонідовича теж озвучити свою позицію. Микола Леонідович, да, по 7174 позиція 

ваша? 

 

СКОРИК М.Л. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Скорик – за. Дякую. 

Буймістер немає? 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. немає 

Кубів. Кубів. 

Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. Магомедов. 

Марчук. 

Мовчан. 



 

МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов тормозит, но он – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Приходько. Борис Вікторович, по оренді. Сейчас, сейчас. Чекайте, тут щось. 

Та що ж ти будеш робити…  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Ви Мовчана пропустили, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз. Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

Приходько вже є. 

Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. Проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик сказав, що "за". Тарута. Сказав під стенограму, ми 

зафіксували це. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. 

Є у нас рішення, Вікторія Павлівна? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Вісім проголосувало. Так. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Я всім дуже дякую. 

Кубів, мене просять спитати, Степан Іванович на зв'язку з нами?  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Ні, його немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він уже від'єднався. Добре. Ні, я бачу, що він iPhone 

Степан, але він від'єднався. Добре. 

Дякую, колеги. Тоді оголошую комітет закритим. 

 

КУБІВ С.І. Дмитро, в мене просьба є. Дмитро! В мене просьба.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

КУБІВ С.І. Враховуючи, що я їхав поїздом нічним і в письмовій формі я в 

секретаріат комітету передав вислів по кожному, чи можна зарахувати моє 

письмове звернення до секретаріату, до вас і зараз до всіх членів комітету як 

присутність на нічному засіданні? Підтвердження я дав все в письмовій формі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми тоді з секретаріатом подумаємо, як це зробити. 

Добре, Степан Іванович?  

 

КУБІВ С.І. Добре. Дякую. Я  передав всі документи. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, до скорої зустрічі.  

 



ШЕСТОПАЛОВА В.П. А по Лічман як Кубів голосує?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" сказав. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Тоді 9 – за в нас. Тоді 9. Все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово. Чудово. Дякую.  

Все, колеги оголошую комітет закритим. Дякую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


