ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
м. Київ
(у режимі відеоконференції)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

№ 104
01 квітня 2022р.
12 год 00 хв.

ГОЛОВУЄ:
(онлайн)

Голова Комітету Наталуха Д.А.

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Кисилевський Д.Д.,
(онлайн)
Тарута С.О., 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.,
Кравченко М.М., Докієнко Л.О., Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В.,
Дехтярук М.Б., Бойко К.А.
ВІДСУТНІ:

Народні депутати України - члени Комітету:
Буймістер Л.А., Підласа Р.А., Марчук І.П.

Шевченко

Є.В.,

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо порядку денного
засідання Комітету.

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету
«за» – 12
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Тарута С.О., 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про перегляд рішення Комітету 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
(реєстр. № 7169 від 15.03.2022).
2. 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) (друге читання)
3. 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
від 18.03.2022).
РІЗНЕ.
Питання 1.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. про перегляд рішення
Комітету 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 (реєстр. № 7169 від 15.03.2022).

УХВАЛИЛИ: 1. Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про
комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо проекту Закону
України про 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
(реєстр. № 7169).
«за» – 10
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Тарута С.О., Рущишин Я.І., Кубів С.І.,
Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)
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2. 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
(реєстр. № 7169) 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 і з урахуванням таких
пропозицій Комітету:
пункти 1 і 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«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:
1) 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 будьякій 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 (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
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економічної (зокрема господарської) діяльності на території Російської
Федерації у період дії воєнного стану в Україні, введеного у зав’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";
2) 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".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.».
«за» – 9
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Тарута С.О., 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.
(Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)

Питання 2.
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) (друге читання).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Рущишин Я.І., Кубів С.І., Наталуха Д.О.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити всі поправки народного депутата України Железняка Я.І.,
подані ним до порівняльної таблиці проекту Закону України про внесення
змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних
загроз національній безпеці України у сфері економіки (реєстр. № 7176).
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«за» – 9
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Кицак Б.В.,
Магомедов М.С., Мовчан О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Колтунович
голосуванні)

О.С., Скорик М.Л., Тарута С.О. не брали участі у

2. Врахувати всі поправки народного депутата України Рущишина Я.І.,
подані ним до порівняльної таблиці проекту Закону України про внесення
змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних
загроз національній безпеці України у сфері економіки (реєстр. № 7176).
«за» – 10
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Тарута С.О., Рущишин Я.І., Кубів С.І.,
Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)
3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у
другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до
деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз
національній безпеці України у сфері економіки (реєстр. № 7176) в другому
читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням.
«за» – 10
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Тарута С.О., Рущишин Я.І., Кубів С.І.,
Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні
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Питання 3.
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 від 18.03.2022).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Мовчан О.В., Кубів С.І.
За результатами обговорення члени Комітету
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» – 9
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Тарута С.О., Рущишин Я.І., Кубів С.І.,
Кицак Б.В., Магомедов М.С., Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 1 (Мовчан О.В.)
Рішення прийнято.
(Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)
2. 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:
Текст 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) викласти в такій редакції:
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«1. Доповнити Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного
кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44,
ст. 356) новим пунктом 20 такого змісту:
«20. Установити, що на період воєнного стану плата за користування
нерухомим майном (його частиною) не сплачується суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі, що провадять 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 (компенсації) витрат наймодавця, які
наймодавець здійснив або повинен 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
витрати покладаються на наймача як плата за користуванням 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 території адміністративно-територіальних
одиниць згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204-р. (із наступними змінами та
доповненнями)
“Про
затвердження
переліку
адміністративнотериторіальних одиниць, на території яких надається допомога
застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування».
«за» – 9
(Наталуха Д.А., Тарута С.О., Кисилевський Д.Д., Кубів С.І., Кицак Б.В.,
Лічман Г.В., Магомедов М.С., Приходько Б.В., Скорик М.Л.)
«проти» – 1 (Рущишин Я.І.)
«утримався» – 1 (Мовчан О.В.)
Рішення прийнято.
(Колтунович О.С. не брав участі у голосуванні)
ГОЛОВА КОМІТЕТУ

Д. НАТАЛУХА

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ

Я. РУЩИШИН
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