
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

30 травня 2022 року 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … порядок денний у редакції, запропонованій до 

розгляду комітету. Тобто спочатку 7328, а потім 7402 і "Різне". Прошу 

голосувати. Значить, давайте… 

Буймістер.  

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мене не чутно або чутно?  

 

_______________. Було не чутно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, було не чутно. Я перепрошую.  

Кицак Богдан Вікторович. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 



 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. Бачу, Тарута. 

 

МАРЧУК І.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Олексійович, радий чути вас.  

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

Скорик. 

Тарута Сергій Олексійович тримав руку. Бачу, що – за. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.  

У нас 11 – за. Рішення прийнято. Переходимо  до розгляду порядку 

денного 7328. Є необхідність обговорювати 7328?  

 



ТАРУТА С.О. Нема. Нормальний проект закону, так що можемо 

голосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можемо переходити до голосування? Степан Іванович, 

у вас виключений мікрофон, але я бачу, що ви теж готові голосувати. 

 

КУБІВ С.І. Я включив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти проект Закону 

7328. Ми за основу приймаємо його чи є згода комітету в  цілому, чи поки що в 

першому читанні?  

 

ПІДЛАСА Р.А. Там одна норма. Я дуже прошу в цілому. 

(Загальна дискусія) 

 

КУБІВ С.І. В цілому це дуже короткий, одна норма. Роксолана Андріївна 

попрацювала.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема питань.  

Я розумію, що ми, якщо не знайдемо зараз, в залі  там, якщо ми це не 

проголосуємо сьогодні, то немає сенсу. Добре, якщо є  згода фракцій всіх, тоді, 

колеги, за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести 

проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про 

публічні закупівлі" та інших законів України щодо вдосконалення системи 

функціонування та оскарження публічних закупівель" щодо процедури 

розгляду скарг (реєстровий номер 7328) на розгляд Верховної Ради України і 

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. Прошу голосувати.  



Тоді, колеги, будь ласка, хто – за?  

Буймістер, приєдналась? 

Кисилевський. Кисилевський Дмитро Давидович. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович, є? 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – за. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. Марчук Ігор Петрович, є. 

 

МАРЧУК І.П. За 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

Скорик. 

Тарута. Тарута Сергій Олексійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не голосували Рущишин і Тарута. Ще раз Рущишин, 

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. Мікрофон виключився, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута – за. Дякую. 11 – за. Дякую, колеги. Рішення 

прийнято. Переходимо до другого проекту закону.  

 У нас другий проект Закону – це про внесення змін до розділу Х 

"Прикінцеві положення" Закону України "Про захист економічної конкуренції" 

(щодо контролю за концентрацією суб'єктів господарювання у зв'язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України) (7402). 

Значить, Андрій Мотовиловець зараз на нараді у Президента, я теж 

відключився звідти для того, щоб бути присутнім на комітеті. Є необхідність 

обговорити цей законопроект, колеги? Можемо  переходити до голосування? 

 

ТАРУТА С.О. Там не сказано… Можна буде, да? Там не сказано, що це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 



 

ТАРУТА С.О. Це діє тільки в період  військового стану чи  який термін? 

Щоб не получилося так, що він потім діяти уже і після воєнного стану на 

постійній основі. Чи ми мусимо зробити, щоб було час військового стану і 

якийсь термін після військового стану, наприклад, три місяці після військового 

стану. А там не  сказано, і потім ця норма буде працювати в звичайному 

режимі.  

 

КУБІВ С.І. Я хочу підтримати, бо практика законів, які ми прийняли у 

період воєнного стану, базувалася на двох принципах – ми вносили зміну. І 

другий принцип – це обмеження від  трьох місяців до шести, а тут достатньо 

три місяці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, давайте я пропоную тоді пані Нечитайло 

з Антимонопольного комітету відповісти на це питання, вони долучені були до  

написання цього проекту,  якщо ніхто не проти. Є пані Нечитайло з нами?  Пані 

Ольга, будь ласка. 

 

НЕЧИТАЙЛО О.М. Так, є. Доброго дня, пане Дмитре! Мені потрібно 

кілька хвилин на  уточнення позицій щодо цього законопроекту, вибачте.  

 

КУБІВ С.І. Можна до вас запитання. А там ми ж не уточнюємо, ми 

обмежуємо термін. Як ми говоримо про воєнний стан, ми її підтримуємо вашу 

позицію, але воєнний стан, коли буде мирний час, то це положення не можна 

продовжувати, його потрібно обмежити трьома місяцями.  

Дякую. 

 

ТАРУТА С.О. Це правильно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я підтримую позицію колеги.  

 



ТАРУТА С.О. Тоді давайте в редакції комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине, що у мене сайт "Рада" чомусь не відкривається 

для того, щоб… 

 

КУБІВ С.І. Пане Дмитре,  давайте проголосуємо… 

 

НЕЧИТАЙЛО О.М. Ми просимо вас підтримати в цілому, згідно 

пропозиції народного депутата.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це зрозуміло. 

 

КУБІВ С.І. Це друге питання. Пане Дмитре, голосуємо в редакції 

комітету, про що говорить Сергій Олексійович. Друге, підтримуємо в  межах і в 

цілому, і термін три місяці. 

 

ТАРУТА С.О. Так. І за основу, і в цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, домовились. Тоді я би попросив секретаріат 

сформулювати, бо у мене не відкривається сайт "Рада" чомусь, щось висить, 

для того, щоб я  сам  міг сформулювати цю редакцію.   

Вікторія Павлівна, будь ласка, тоді є там … (Не чути) чи Роман 

Михайлович для того, щоб це швидко сформулювати. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Нам треба п’ять хвилин. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Колеги, перепрошую. Там же написано – у період дії 

правового режиму воєнного стану. Там же написано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, тоді… Я якраз… все, є. Дякую, мені Олексій 

Васильович Мовчан надіслав, бо щось у мене не  відкривалось.  



Колеги, редакція звучить наступним чином – у період дії правового 

режиму воєнного стану.  

 

ТАРУТА С.О. У мене цього не було. О’кей. Тоді все о’кей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це пункт 4 прим.5 і пункт 4 прим.6 положення частини 

другої статті 22 не застосовується до процедури примусового вилучення в 

Україні об’єктів права власності, яке здійснюється відповідним Законом про 

основні засади примусового вилучення. Тобто сама редакція прописана на 

період дії правового режиму воєнного стану (Загальна дискусія) 

 

КУБІВ С.І. Не було. Якщо "в період воєнного стану." (крапка), це може 

бути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, на період воєнного стану. Можемо переходити до 

голосування тоді, колеги?  

 

ТАРУТА С.О. Да, можемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тоді, значить,  у нас єдине… Вікторія Павлівна, оцей  пункт 5 прим.2, про 

який ідеться у вас, про доповнення, це що таке? Будь ласка. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Там треба було в законі, ви нам дали цю норму, 

там треба в Законі "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" пункт 

5 прим.2 замінити нумерацію тільки – 5 прим.3. Тому що в "Прикінцевих 

положеннях" цього закону там два пункти 5 прим.2.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прим.2, все я зрозумів. 

 



ШЕСТОПАЛОВА В.П. Тому ми пропонуємо доповнити проект пунктом 

2 такого змісту, і у вас є редакція. Зачитайте, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ми виправляємо нумерацію, правильно? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Добре. Тоді за результатами обговорення 

пропоную ухвалити рішення внести проект Закону про внесення змін до 

розділу Х "Прикінцеві положення" Закону України "Про захист економічної 

конкуренції" (щодо контролю за концентрацією суб'єктів господарювання у 

зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України) (реєстровий 

номер 7402) на розгляд  Верховної Ради України. Рекомендувати включити  

його до порядку денного сесії Верховної  Ради України та за результатами 

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

юридичними правками з урахуванням таких пропозицій комітету. Доповнити 

проект пунктом 2 такого змісту: "2. Пункт 5 прим.2 розділу ІХ "Прикінцеві та 

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

господарювання" (Відомості Верховної Ради України,  2014, №34, стаття 1173) 

з  наступними змінами в редакції Закону України від 01.04.2022, №2175-ІХ, 

вважати пунктом 5 прим.3". Правильно, тобто ми технічно міняємо цілу 

нумерацію? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зрозумів. Ще раз мова йде про те, що пункт 5 

прим.2  вважати пунктом 5 прим.3, зміна нумерації. Ставлю на голосування. 

Прошу голосувати ще раз за включення  його до порядку денного сесії і за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з 

техніко-юридичними правками, з урахуванням пропозицій комітету про зміну 

нумерації. Прошу голосувати. 



Хто – за?  

Кисилевський. Буймістер немає досі, правильно. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович, є? 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Степан Іванович – за, бачу.  

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. 

 

МАРЧУК І.П. За 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

 Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

Скорик. 

Тарута.  

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 11 – за. Рішення прийнято. Порядок 

денний вичерпано.  

Ще по "Різному" ще раз хотів, колеги, нагадати, що у нас першого числа 

спільне засідання, так, хоча формально його, непевно, так назвати не можна, 

але буде спільне засідання з Комітетом економічного розвитку литовського 

Сейму. Воно почнеться о 10-й на Грушевського в залі для погоджувальних рад. 

Триватиме до першої години дня. Чотири основних питання буде 

обговорюватися: про активізацію торговельних відносин між Україною і 

Литвою, про відновлення ланцюгів поставок промислового виробництва 

України, про угоду, про відбудову українських міст і мікрорайонів, 

пошкоджених в процесі війни і про розвиток логістичних ланцюгів між  

Україною та Литвою. Вони дуже-дуже чекають на цю подію, їдуть всім складом 

комітету до нас. Вони там ще дуже довго розбиралися з логістичними 

питаннями. Запросили на засідання профільного віцепрем’єра, міністра 

економіки України пані Свириденко. Сподіваюсь, вона також зможе 

долучитися. І хотіли би підписати у якості такого символічного акту за 



результатами спільного  засідання двох комітетів Меморандум про співпрацю і 

дружбу. Я вам текст меморандуму сьогодні до кінця дня скину. Якщо будуть у 

когось доповнення або пропозиції, будь ласка, надавайте. Я думаю, що це… 

 

ТАРУТА С.О. А хто там логістикою займається? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Займається посольство, займається наш Апарат 

Верховної Ради. 

 

ТАРУТА С.О. Я маю на увазі пункт логістики між Україною і  Європою. 

Тому що я зараз допомагаю по Польщі організовувати …(Не чути) збільшувати 

товарообіг і через залізну дорогу, і через автомобільну, спілкують тут і з 

віцепрем’єром, з міністром Кабінету Міністрів. Позавчора запрошував до нас, 

вони приїжджали. Був Кубраков,  був Найєм. Ми зараз якраз відпрацьовуємо … 

Разром зі  зброєю займаюся ще і цією історією. Тому якщо там хтось є у них, 

що  займається, ми уже відпрацювали, щоб уже на нараді вже була більш 

предметна розмова. Я про це говорю. Підготувати питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я уточню, Сергій Олексійович. 

 

ТАРУТА С.О. Да, да. Якщо це буде доречно, я думаю, що тоді вже більш 

конкретно би проговорили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я це питання уточню і подивимось… 

 

ТАРУТА С.О. Тоді з командою, яка відпрацює і скаже, оце такі є 

пропозиції і для нашого парламенту, для їх парламенту, для нашого уряду, для 

їх уряду, і для бізнесу в тому числі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подивимось як пройде по… 

 



ТАРУТА С.О. Добре. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Буде сприйнято. Степан Іванович, одну секунду. Якщо 

формат буде сприйнятий, то… Колеги, чекайте. Якщо формат буде сприйнятий, 

то тоді будемо, я вже наближу нас до розмови і з поляками, і з чехами зробити 

такі спільні засідання, тому будемо робити це системно… (Не чути) (Загальна 

дискусія)  

 

ТАРУТА С.О. Я буду в Польщі, проговоримо і організуємо. Це було б 

класно. Більше, мабуть, онлайн, приїхати всім буде тяжко, а онлайн можемо 

зробити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подивимось, так.  

Да, Вікторія Павлівна.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Дмитро Андрійович, в цьому законі, в проекті, 

який ми голосували, 7402, там треба змінити назву, це не підійде під техніко-

юридичне, треба змінити назву і проголосувати за таку назву – про внесення 

змін до деяких законів України щодо контролю за концентрацією суб’єктів 

господарювання у зв’язку з озброєною агресією Російської Федерації проти 

України, тому що тут зміни вже в два закони, не тільки про захист економічної  

конкуренції. Давайте про це проголосуємо. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Ні, це не 7402, це, мабуть… Вибачте, вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Павлівна, це нам потрібно тоді і проголосувати 

за повернення до розгляду, правильно?  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Я думаю, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І проголосувати за зміну… 



 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Ви ж обговорюєте. Я думаю, що ви… просто як 

техніко-юридично треба поправити, внести цю зміну, ще одну зміну треба 

внести. Не треба повертатися, у нас же не було інших розглядів питання ще. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не було, не було.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Це ж засідання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сформулюйте тоді назву, будь ласка, сформулюйте. 

Вікторія Павлівна. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Про внесення змін до деяких законів України у 

зв’язку з озброєною агресією Російської Федерації проти України. 

 

ЯРЕСЬКО. Збройної агресії? Там на воєнний час, але хорошо, хорошо, 

Вікторія Павлівна.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Добре. Дякую. 

Все, тоді голосуємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Внесення змін до деяких законів України у зв’язку… 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. У зв’язку зі збройною агресією Російської 

Федерації проти України. 

 

_______________. Просто – у зв’язку зі збройною агресією. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. Я тоді ставлю на голосування пропозицію… 

 



КИСИЛЕВСЬКИЙ. Дмитро Андрійович, там і, мабуть, треба ж додати з 

яких питань, тому що Стефанчук, я пам’ятаю, що він вже не перший раз робив 

зауваження, що коли ми робимо закони, які називаються "про внесення змін до 

деяких законів України", він там прямо іронізує на весь зал з приводу авторів 

таких законів. 

 

_______________. Нет предмета регулирования, делают замечания. Пусть 

лучше концентрация… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, концентрацію, Вікторія Павлівна.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Тоді залишаємо концентрацію.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. В другому випадку, кажуть юристи, немає 

концентрації. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Я розумію. (Загальна дискусія) Просто в другій 

зміні в нас немає концентрації, тому що, ви розумієте як… (Не чути)  

 

_____. А якщо просто написати щодо діяльності суб'єктів 

господарювання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Давайте, колеги, так залишимо. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Давайте, може, да. Внесення змін до деяких 

законів України щодо діяльності суб'єктів господарювання у зв'язку зі 

збройною агресією Російської Федерації проти України. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Давайте, може, військової агресії? 

 



ШЕСТОПАЛОВА В.П. Ні, збройна. У нас військова, збройна, тому що… 

(Не чути) Це термінологія така. Збройна агресія, а не військова. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, немає питань. Дивіться, тоді ставлю на 

голосування за результатами обговорення ухвалити рішення змінити назву 

проекту Закону №7402 на наступну – про внесення змін до деяких законів 

України щодо діяльності суб'єктів господарювання в зв'язку з агресією 

Російської Федерації щодо України. 

 

КУБІВ. Проти України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можемо в такій редакції, Вікторія Павлівна, 

проголосувати? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Так, можемо. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ставлю на голосування тоді таку редакцію. 

Прошу проголосувати. 

Буймістер є?  

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович є? 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. 

 

МАРЧУК І.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За що голосуємо? Даруйте, я підключився… (Не чути)  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. За зміну назви… (Не чути) За зміну назви 

законопроекту. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик є? 

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Я теж – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую… (Не чути)  

 

СКОРИК. Скорик – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято.   

Значить ще одне питання організаційного характеру по спільному 

засіданню з литовцями. У Бучу є бажаючі супроводити їх, тому що питає 

посол? Степан Іванович, так? І Мовчан. 

 

РУЩИШИН Я.І. До котрої години це? 

 

КУБІВ С.І. Я хотів пропозицію ще сказати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Степан Іванович, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. 

 

КУБІВ С.І. Враховуючи, що в нас буде саміт ЄС-Україна, і коли ми 

говоримо Литву, яка веде такий векторний аспект… (Не чути) ЄС і 



Стефанішину, віцепрем'єрку, я думаю, що це би було правильно. Відповідно і 

Юлію Анатоліївну, і відповідно пані Стефанішину. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, це гарна пропозиція. Дякую. 

 

ПІДЛАСА Р.А. (Не чути) …готова з ними поїхати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Вікторія Павлівна, підготуйте, будь ласка, тоді на 

Стефанішину ще запрошення… (Загальна дискусія)  

Значить, у нас засідання, Ярослав Іванович, планується з 10-ї до 1-ї і 

потім, значить, Буча, зараз дивлюся, одну секунду. Буча в нас планується з 2-ї 

до 7-ї, з 14-ї до 19-ї. 

 

РУЩИШИН Я.І. Якщо би можна було в 4-й годині звідси від'їхати на 

поїзд, то я тоді приєднався до того часу також.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звідки?  

 

РУЩИШИН Я.І. Я з Бучі би поїхав відразу на поїзд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Давайте я спробую тоді якось придумати вам 

логістику. 

 

РУЩИШИН Я.І. Гаразд. Дякую. 

 

МАРЧУК. Я теж приєднаюсь… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук, Мовчан, Підласа і Рущишин, правильно? 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Дмитрий Андреевич, я тоже поеду. Магомедов. 

 



КУБІВ С.І. Я думаю, що… (Не чути) комітету – це буде краще. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так, так. І Магомедов буде.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов тоже, запишите, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук, Мовчан, Магомедов, Підласа, Рущишин. 

Зрозумів. Чудово. І, колеги, на 1-у годину десь орієнтовно так само спільний 

обід попередньо в ресторані SHO, це на Мечникова, якщо я не помиляюся, з 

членами литовського комітету і з послом, і якщо приєднаються члени Кабінету 

Міністрів до нас, то так само і з ними. На перше число. Добре? 

У мене все. Якщо є питання, пропозиції, зауваження, будь ласка.  

 

ЛІЧМАН Г.В. Так, так. Колеги, прошу вас проголосувати за робочу 

групу, яка… взагалі-то вже буде в нас третє засідання, але формально прошу 

вас проголосувати, це робоча група з вирішення проблемних питань у 

взаємовідносинах виробників, переробників, постачальників та суб'єктів 

реалізації сільськогосподарської продукції. Багато нагальних питань, ми 

конструктивно намагаємося все це вирішити, опанувати, тому потрібна ваша 

допомога в тому, щоб проголосувати саме за створення такої робочої групи, 

будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сформулюйте назву, будь ласка, Ганно Василівно. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Формулюю назву. Робоча група з вирішення проблемних 

питань у взаємовідносинах виробників, переробників, постачальників та 

суб'єктів реалізації сільськогосподарської продукції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



Колеги, я думаю, що варто підтримати, тому що питання нагальне, 

насправді є з обох сторін якби потреба в модерації. Мені здається, що краще 

ніж Ганна Василівна в цьому питанні важко знайти людину як спеціаліста.  

 

КУБІВ С.І. Я думаю, що там не вирішення проблемних питань,  

законодавче врегулювання. Ми як Верховна Рада не можемо вирішувати… (Не 

чути) тут треба сформулювати. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Степан Іванович, ми не розглядаємо, от дивно, але ми зараз 

не розглядаємо саме закони, там в них є проблеми в комунікації, і має бути 

рефері, хто там трошки заспокоїть обидві сторони і дасть можливість прийти до 

якихось знаменників. На жаль, але це так. 

 

КУБІВ С.І. Ні, ні. Або розробка механізму, ще щось, а не… 

 

МОВЧАН. Степан Іванович, але ж у нас є контрольна функція, ми ж, по 

Конституції. Тому чому ми не можемо допомагати як просто майданчик для 

обговорення певних проблем? Можливо, будуть і напрацювання законодавчі. 

Тобто це дуже правильна з точки зору модерації історія, тому що ніхто, крім 

парламенту, так якісно і збалансовано не включиться в цей процес. Тому я 

особисто вважаю, що немає проблеми в формулюванні, якщо воно передає суть 

роботи цієї групи. 

 

КУБІВ С.І. Я читаю документи НАЗК. Але я… Добре, немає питань. 

Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а якщо щодо налагодження взаємодії, 

налагодження процесу взаємодії між… 

 

ЛІЧМАН Г.В. Взаємодія… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Підійде таке формулювання? 

 

ЛІЧМАН Г.В. Як скажете. Може бути. Напевно, може бути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо 

створення відповідної робочої групи за головуванням Лічман Ганни Василівни 

щодо взаємодії між виробниками сільськогосподарської продукції та, Ганна 

Василівна, торговельними мережами, допоможіть мені трошки, будь ласка.   

 

ЛІЧМАН Г.В. Дивіться, давайте так – взаємовідносини виробників, 

переробників, постачальників та суб'єктів реалізації сільськогосподарської 

продукції, бо це різні суб'єкти взагалі-то всі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так, так. Чудово. 

В такій редакції, будь ласка, колеги, прошу проголосувати за створення 

такої робочої групи. 

Хто – за? 

Буймістер. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. 

Кубів. 

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За, звичайно.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

Кубів теж, бачу – за, Степан Іванович.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

КУБІВ С.І. За. За. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. 

Мовчан. Марчук. 

 

МОВЧАН. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик. 

Тарута. 

Скорик, Тарута? 

Є рішення у нас, я так бачу, колеги. У нас 9 – за, це більшість. 

 



СЕКРЕТАРІАТ. 10 – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ганно Василівно, щиро бажаю вам успіхів і наснаги в цій великій роботі. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Дякую. Але ж мені здається, це потрібно зараз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Абсолютно. Абсолютно. 

Колеги, є ще "Різне" у нас чи можемо завершувати?  

 

МОВЧАН О.В. Можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Олексій Васильович, будь ласка. 

 

МОВЧАН О.В. Я дуже коротко. Я, ми з колегами, з командою 

напрацювали законопроект про внесення змін до Кодексу з процедур 

банкрутства. Це, пам'ятаєте, ми з вами, коли COVID почався, робили 

спеціальний Закон про процедури банкрутства під час COVID. Те саме 

стосується і процедур банкрутства, і доступу до них суб'єктів… (Не чути) Це 

невід'ємна частина відновлення економіки. Тому я його надішлю членам 

комітету… (Не чути) підписати. Він невеликий, він не такий радикальний як 

був ковідний, тобто він просто спрощує деякі процедури під час воєнного 

стану, тому що є багато людей, які постраждали і з яких вимагають платити 

борги, а в процедуру банкрутства вони з різних причин не можуть зайти. Тому, 

власне, все. Тобто я розішлю, прошу підписати і, власне, для вас, Дмитро 

Андрійович, просто, щоб ви розуміли, це дуже важливе сьогодні питання, а 

також для суб'єктів господарювання і для економіки загалом. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Васильович. Тоді чекаємо від вас на 

пропозиції ці. Добре? 



 

МОВЧАН О.В. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. 

Колеги, всім дуже дякую. Всім бажаю гарного дня і побачимося завтра 

тоді вже. Дякую. Всім найкращого. Дякую.  


