
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
                                                                      м. Київ  

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 100 

 
21 березня 2022 

14 год 00 хв. 

 
ГОЛОВУЄ: 

(онлайн) 

Голова Комітету Наталуха Д.А. 

    

ПРИСУТНІ: 

(онлайн) 

Народні депутати України - члени Комітету: Кисилевський  Д.Д., 

Тарута  С.О., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., 

Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Марчук І.П., Лічман Г.В., Приходько Б.В., 

Скорик М.Л. 

 

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

Кравченко М.М., Докієнко Л.О., Прокопенко Р.Б., Дехтярук  М.Б.,   

Куріненко Ю.Б., Бойко К.А. 

  

 

 

ЗАПРОШЕНІ:  

 

КУДІН 

Денис Ігоревич 

 

 - перший заступник Міністра економіки України 

 

                                   

Голова Комітету Наталуха Д.А. підтримав пропозицію народного депутата України –  

члена Комітету Кубіва С.І. та запропонував перенести розгляд проекту Закону України про 

внесення змін до статті 5 Закону України "Про ціни і ціноутворення" щодо відновлення 

державного регулювання цін (реєстр.№ 1119 від 29.08.2019) на інше засідання Комітету. 

 

 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету  Наталухи Д.А. щодо змін до порядку 

денного засідання Комітету. 

 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Шевченко Є.В., Буймістер Л.А., 

Підласа Р.А. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету з запропонованими 

змінами. 

                                                    «за» – 11 

 

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

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

Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

           (Магомедов М.С., Марчук І.П. не брали участі у голосуванні) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
 

 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення 

моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки 

(реєстр.  № 7176 від  19.03.2022). 

 

2. 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 від  18.03.2022).   

  

 РІЗНЕ. 

 

 

Питання 1. 

 

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

України  про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення 

моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері 

економіки (реєстр. № 7176 від  19.03.2022), поданого народним депутатом 

України Наталухою Д.А. та іншими народними депутатами України. 

 

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету: Тарута С.О., Рущишин Я.І., Мовчан О.В., Кубів С.І., Наталуха Д.О., перший 

заступник Міністра економіки України Кудін Д.І. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Внести проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній 

безпеці України у сфері економіки (реєстр. № 7176) на розгляд Верховної 

Ради України, рекомендувати включити його до порядку денного сесії 

Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти законопроект за основу та в цілому з техніко-юридичними 

правками і з урахуванням такої пропозиції Комітету: 
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«пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції: 

 

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

опублікування, і діє на період дії правового режиму воєнного стану та 

протягом 180 днів з дня припинення або скасування дії правового режиму 

воєнного стану". 

                                                        «за» – 12 

 

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

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

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

 

 

      «проти» – 0 

 

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

 

  Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регуляторної політики 

Лічман  Г.В. 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 від  18.03.2022), поданого народним 

депутатом України Лічман Г.В та іншими народними депутатами України. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Тарута С.О., Рущишин Я.І., Мовчан О.В., Кубів С.І., 

Колтунович О.С., Скорик М.Л., Кисилевський Д.Д. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Внести 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 сесії Верховної Ради 

України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому з техніко-юридичними правками і з урахуванням 

таких пропозицій Комітету:  

 1. Aбзац перший пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції: 

«1.  Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу 

України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356) 

доповнити пунктом 20 такого змісту:». 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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2. Aбзац третій пункту 1 законопроекту (абзац другий нового пункту 18 

Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу 

України) викласти в такій редакції: 

«Дія абзацу першого цього пункту поширюється винятково на плату за 

користування нерухомим майном (його частиною) суб'єктами 

господарювання, які впродовж 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 впродовж дії воєнного стану здійснювали на 

відповідних орендованих площах приймання, видачу (доставку) 

відправлень, на території адміністративно-територіальних одиниць 

згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2022 року № 204-р «Про затвердження переліку 

адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається 

допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка» (із 

наступними змінами та доповненнями.» 

 

 

                                                        «за» – 9 

 

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

Кубів С.І., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

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

 

                                      «утримався» – 1 (Мовчан  О.В.) 

 

   Рішення прийнято. 

 

                (Магомедов М.С., Марчук  І.П. не брали участі у голосуванні) 

 

 

 

РІЗНЕ. 

 

 

 

1. Народний депутат України – член Комітету Кубів С.І. звернув увагу на важливість 

здійснення Україною посівної кампанії в умовах військового вторгнення Російської Федерації.  

                                 
2. Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував зібратися 22 березня об 11 ранку і обговорити 

основні проблеми та напрацювати спільні дії щодо поліпшення економічного становища в 

Україні. 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

 

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН 
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