
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
                                                                      м. Київ  

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 105 

 
12 квітня 2022р. 

14 год 00 хв. 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Тарута  С.О., Підласа Р.А., 

Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Колтунович  О.С., 

Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В., 

Скорик М.Л. 

 

Працівники секретаріату Комітету - Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Докієнко Л.О., Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В., Дехтярук  М.Б., 

Бойко К.А. 

  

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

ВЕНІСЛАВСЬКИЙ 

Федір Володимирович 

- народний депутат України; 

  

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

засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету. 

                                                    «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кубів  С.І., Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В., 

Скорик М.Л.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

(Тарута  С.О., Магомедов М.С., Мовчан  О.В. не брали участі у 

голосуванні)            

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Шевченко Є.В.,  Марчук І.П.,  

Буймістер Л.А.  

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

  
 

 

1. Про перегляд рішення Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін 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 (реєстр. № 7174).   

 

2. Проект 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 (реєстр. № 6416) (друге читання). 

 

3.Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" 

щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у 

населених пунктах України  (реєстр. № 7253 від  05.04.2022). 

  

 РІЗНЕ. 

 

 

Питання 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. про перегляд рішення 

Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін 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 (реєстр. № 7174).   

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України 

«Про комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо проекту 

Закону України про внесення змін 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 (реєстр. № 7174). 

 

                                                    «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Рущишин Я.І., 

Кубів  С.І., Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., 

Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

                           (Підласа Р.А. не брала участі у голосуванні) 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –  

члени Комітету: Рущишин Я .І.,  Лічман Г.В., Наталуха Д.А., Приходько Б.В., Скорик М.Л., 

Мовчан О.В., Колтунович О.С. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Внести проект Закону України проект Закону України про внесення 

змін 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 (реєстр. № 7174) на розгляд Верховної Ради 

України, рекомендувати включити його до порядку денного Верховної 

Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу, скоротивши строк подання поправок і пропозицій наполовину. 

 

                                                     «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Підласа Р.А.,  

Кубів  С.І., Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., 

Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

                              «проти» – 1 (Рущишин Я.І.) 

 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

2. Беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей 

та урахування висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту 

звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» під час розгляду даного законопроекту на 

пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок 

щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту (реєстр.№ 7174), інших структурних частин 

зазначеного законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету 

правового регулювання законопроекту. 

 

                                                    «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Колтунович  О.С.,  

Кубів  С.І., Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., 

Приходько Б.В.) 

                                                «проти» – 0  

 

                        «утримався» – 1 (Рущишин Я.І.) 

 

Рішення прийнято. 

 

           (Підласа Р.А., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)       

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.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
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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Питання 2. 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. 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 

(реєстр. № 6416) (друге читання). 

 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у  

другому читанні прийняти проект 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 (реєстр. № 6416) в 

другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. 

 

                                                    «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Колтунович  О.С.,  

Рущишин Я.І., Кубів  С.І., Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., 

Лічман Г.В.) 

                                                «проти» – 0  

 

                        «утримався» – 1 (Приходько Б.В.) 

 

Рішення прийнято. 

 

           (Підласа Р.А., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)     

 

 

 

 

Питання 3. 

 

 

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

про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо 

деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у 

населених пунктах України  (реєстр. № 7253 від  05.04.2022), поданого 

народним депутатом України Веніславським Ф.В. та іншими народними 

депутатами України.  

 

Законопроект про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо 

деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених 

пунктах України  (реєстр. № 7253) представив народний депутат України Веніславський Ф.В. 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –  

члени Комітету: Рущишин Я .І.,  Наталуха Д.А., народний депутат України Веніславський Ф.В. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

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

географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування 

використання географічних назв у населених пунктах України  (реєстр. № 

7253) на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати включити його 

до порядку денного Верховної Ради України та за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти законопроект за основу та в цілому з техніко-

юридичними правками.            

                                            

                                                       «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Кубів  С.І., Кицак  Б.В., 

Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

                                    «утримався» – 1 (Рущишин Я.І.) 

 

Рішення прийнято. 

 

(Підласа Р.А., Скорик М.Л., Колтунович О.С. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

 

РІЗНЕ. 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію секретаря Комітету Рущишина Я.І. щодо звернення до 

Кабінету Міністрів України стосовно необхідності внесення змін до 

Переліку товарів критичного імпорту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 лютого 2022 року №153, в частині доповнення 

зазначеного переліку такою позицією: папiр копiювальний, 

самокопiювальний та iнший копіювальний папiр або перебивний папір 

(включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних 

апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в 

рулонах або аркушах. 

 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо необхідності внесення 

змін до Переліку товарів критичного імпорту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року №153, в частині 

доповнення зазначеного переліку такою позицією: папiр копiювальний, 

самокопiювальний та iнший копіювальний папiр або перебивний папір 

(включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних 

апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в 

рулонах або аркушах.            
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                                                       «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Кубів  С.І., Кицак  Б.В., 

Рущишин Я.І.,Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

           «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

(Підласа Р.А., Скорик М.Л., Колтунович О.С. не брали участі у 

голосуванні) 

     

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

 

                     

 

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН 

        


