
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
                                                                      м. Київ  

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 103 

 
1 квітня 2022р. 

00 год 01 хв. 

 
ГОЛОВУЄ: 

(онлайн) 

Голова Комітету Наталуха Д.А. 

    

ПРИСУТНІ: 

(онлайн) 

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

Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., Колтунович  О.С., Мовчан  О.В., 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., Терегейло Ю.В., 

Дехтярук  М.Б., Бойко К.А. 

  

 

 

  

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

засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету. 

 

                                                    «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Підласа Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., 

Колтунович  О.С., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В., 

Скорик  М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

 

Рішення прийнято. 

 

            

 

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

Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., Магомедов М.С. 

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

  
 

 

1. Про перегляд рішення Комітету щодо проекту Закону України про компенсацію за 

пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 

Федерації (реєстр. № 7198 від  24.03.2022).   

2. Про перегляд рішення Комітету щодо проекту Закону України про захист інтересів осіб 

у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану (реєстр. № 7228 

від  30.03.2022). 

3. Проект Закону України про внесення змін до пункту 52 розділу 9 "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання" (щодо застосування його положень в період дії правового режиму 

воєнного стану) (реєстр. № 7221 від 29.03.2022).  

4. Проект Закону України  про особливості приватизації державного майна в умовах 

воєнного стану  (реєстр. № 7191 від  22.03.2022).   

5.Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про оренду державного 

та комунального майна" (реєстр. № 7192 від  22.03.2022)  (друге читання) 

  

 РІЗНЕ. 

 

 

Питання 1. 

 

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

Комітету щодо проекту Закону України про компенсацію за пошкодження 

та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 

агресією Російської Федерації (реєстр. № 7198 від  24.03.2022).   

 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

 Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо проекту 

Закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих 

категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

Російської Федерації (реєстр. № 7198). 

 

                                                    «за» – 7 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Колтунович  О.С., Приходько Б.В., 

Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Скорик  М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

 

          «утримався» – 3 

 

(Буймістер Л.А., Тарута  С.О., Рущишин Я.І.) 

 

Рішення не прийнято. 
            

 

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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Питання 2. 

 

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

Комітету щодо проекту Закону України про захист інтересів осіб у сфері 

інтелектуальної власності у період дії воєнного стану (реєстр. № 7228 

від  30.03.2022). 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

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

комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо проекту Закону 

України про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період 

дії воєнного стану (реєстр. № 7228). 

 

                                                    «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Підласа Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., 

Колтунович  О.С., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Скорик  М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

                 (Приходько Б.В. не брав участі у голосуванні) 

            

2. Внести проект Закону України про захист інтересів осіб у сфері 

інтелектуальної власності у період дії воєнного стану (реєстр. № 7228) на 

розгляд Верховної Ради України, рекомендувати включити його до порядку 

денного 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. Назву та перше речення абзацу першого пункту 1 розділу І 

законопроекту після слів «воєнного стану» доповнити словами «введеного 

у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України»; 

2. у преамбулі законопроекту слово «військовою» замінити словом 

«збройною»; 

3. перше речення абзацу першого пункту 1 розділу І законопроекту після 

слів «зупиняється перебіг строків» доповнити словами «для вчинення дій»; 

4. у абзаці першому пункту 1 розділу І законопроекту слова  «та іншими 

нормативними актами центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

інтелектуальної власності» - виключити; 

5. абзац другий пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: 

«У разі якщо початок перебігу строку продовження дії свідоцтва на 

торговельну марку, строку продовження чи підтримання чинності 

майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної 

власності припадає на день введення в Україні воєнного стану чи на іншу 

дату під час дії воєнного стану, відповідна дія щодо продовження строку дії 

свідоцтва на торговельну марку, продовження чи підтримання чинності 

майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної 

власності вважається вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не 

пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування 

воєнного стану.»; 

 

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=16820.html
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6. абзац четвертий пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: 

«Передбачені цим Законом правила зупинення перебігу строків не тягнуть 

за собою зупинення дії свідоцтв, патентів, якими засвідчується виникнення 

прав інтелектуальної власності відповідно до законодавства, а також 

відповідних прав інтелектуальної власності. Під час дії воєнного стану 

встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують 

діяти і реалізуються суб’єктами права інтелектуальної власності у повному 

обсязі;» 

7. у тексті законопроекту слова «скасування воєнного стану» замінити 

словами «припинення чи скасування воєнного стану». 

     

                                                       «за» – 9 

 

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

Колтунович  О.С., Приходько Б.В., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., 

Скорик  М.Л.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

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

 

 

 

Питання 3. 

 

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

про внесення змін до пункту 52 розділу 9 "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання" (щодо застосування його положень в період дії правового 

режиму воєнного стану) (реєстр. № 7221 від 29.03.2022), поданого 

народним депутатом України Корнієнком О.С. та іншими народними 

депутатами України.  

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Внести проект Закону України про внесення змін до пункту 52 розділу 9 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання" (щодо застосування його положень в 

період дії правового режиму воєнного стану) (реєстр. № 7221) на розгляд 

Верховної Ради України, рекомендувати включити його до порядку 

денного Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичними правками.    

   

                                                       «за» – 9 

 

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

Колтунович  О.С., Приходько Б.В., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., 

Скорик  М.Л.) 

  «проти» – 0 

 

                                    «утримався» – 1 (Буймістер Л.А.) 

 

Рішення прийнято. 

 

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=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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Питання 4. 

 

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

про особливості приватизації державного майна в умовах воєнного стану 

(реєстр. № 7191 від 22.03.2022), поданого народним депутатом України 

Мовчаном О.В.  

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Внести проект Закону України про особливості приватизації державного 

майна в умовах воєнного стану (реєстр. № 7191) 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, скоротивши  строк подання поправок і пропозицій на половину. 

 

                                                           «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Підласа Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., 

Колтунович  О.С., Приходько Б.В., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., 

Скорик  М.Л.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

   Рішення прийнято.  
 

 

Питання 5. 

 

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

про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна" (реєстр. № 7192)  (друге читання). 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у  

другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (реєстр. 

№ 7192) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним 

опрацюванням. 

                                                           «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Підласа Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А 

Колтунович  О.С., Приходько Б.В., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., 

Скорик  М.Л.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 
 

                        

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

 

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН 
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