
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
(м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5, кулуари) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ   № 96 

 
24 лютого 2022р. 

08 год 00 хв. 

 

 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України – члени Комітету: Кисилевський  Д.Д., 

Підласа  Р.А., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Лічман Г.В., Марчук І.П., 

Мовчан  О.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л. 

 

  

 

 

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

засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету. 

 

«за» – 10 

 

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

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

Скорик М.Л.) 

 

 «проти» – 0 

       «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України – члени  Комітету: Тарута С.О., Магомедов М.С., 

Колтунович  О.С., Буймістер Л.А.,  Кицак  Б.В., Шевченко Є.В. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

  
1.  

  

 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про внесення зміни до 

розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні 

закупівлі" щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб оборони 

України" (реєстр. № 7109 від  23.02.2022).   

 

 

 

Питання 1. 
 

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

України про внесення змін до Закону України "Про внесення зміни до 

розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

потреб оборони України" (реєстр. № 7109 від 23.02.2022), поданого   

народним депутатом України Підласою Р.А. та іншими народними 

депутатами України. 

 

УХВАЛИЛИ: Внести проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг для потреб оборони України" (реєстр. № 7109)  на розгляд 

Верховної Ради України, рекомендувати включити його до порядку 

денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти його за основу та в цілому з техніко 

юридичним опрацюванням, виклавши текст Закону у такій редакції: 

 

                      «ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" 

Закону України  “Про публічні закупівлі” щодо здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг для потреб оборони України 

  

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

       I. Розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 

289 із наступними змінами) доповнити пунктами 35 та 36 такого змісту: 

 

   "35. Установити, що до 1 вересня 2022 року закупівля товарів, робіт і 

послуг для забезпечення засобами індивідуального бронезахисту 

(бронежилетами різних типів та видів, шоломами (касками) різних типів 

та видів, комплектами захисту для рук та ніг, окулярами тощо), паливно-

мастильними матеріалами, продовольством, речовим майном, майном 

зв’язку, медичним майном (підконтрольними лікарськими засобами, 

кровозамінниками та розчинами для інфузій, аптечок медичних 

загальновійськових/групових та їх комплектуючих,  анатоксинів, 

сироваток, вакцин, антибіотиків, перев’язувальних засобів, гідрогелевих 

пов’язок, засобів іммобілізації та евакуації поранених, 

металоконструкцій для металосинтезу), здійснюється Міністерством 

оборони України, Збройними Силами України в порядку, встановленому 

цим Законом для спрощених закупівель, незалежно від вартісних меж 

такої закупівлі. 
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     36.  Установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в 

Україні або в окремих її місцевостях, дія цього Закону не поширюється 

на закупівлю товарів, робіт та послуг для усіх замовників в розумінні 

цього Закону." 

 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування." 

 

 

   «за» – 10 

 

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

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

Скорик М.Л.) 

 «проти» – 0 

 

       «утримався» – 0 

 

                                                  Рішення прийнято. 
 

 

 

                             

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

 

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html

