
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
                                                      м. Київ, вул. Банкова, 5-7, к.214  

(у режимі відеоконференції) 

 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 111 

 
17 червня 2022р. 

15 год 00 хв. 

 

 
ГОЛОВУЄ: Заступник Голови Комітету Кисилевський Д.Д. (онлайн) 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету (онлайн): Тарута  С.О., 

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

Марчук І.П.,  Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л. 

 

 

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

Дюбенко А.В., Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В., Дехтярук  М.Б. 

  

 

 

 

 ЗАПРОШЕНІ (онлайн):  

   

ФРІС 

Ігор Павлович 

 

- народний депутат України; 

КРЕЙДЕНКО  

Володимир Вікторович 

 

- народний депутат України; 

БАТОВА 

Ольга  Ігорівна 

 

- в.о. Голови Фонду державного майна України; 

ГРИБАН 

Олександр Олександрович 

- заступник Міністра економіки України. 

  

 

 

 

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

Підласа Р.А., Наталуха Д.А. 
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СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кисилевського Д.Д. щодо 

порядку денного засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету. 

 

                                                     «за» – 10 

 

(Тарута  С.О., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

Колтунович  О.С., 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 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 

щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» 

(реєстр. № 6131 від 05.10.2021).  

 

2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 

щодо розширення переліку юридичних осіб, які не надають відомості про кінцевого 

бенефіціарного власника (реєстр. № 6131-1 від 05.10.2021).  

 

3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо 

вдосконалення інституту зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 

та структуру власності юридичної особи (реєстр. № 6131-2 від 19.10.2021).  

 

4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння 

процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення 

держави (реєстр. № 7451 від  09.06.2022). 

  

 РІЗНЕ. 

 

Питання 1-3. 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кисилевського Д.Д. щодо 

законопроекту про внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного 

власника юридичної особи» (реєстр. № 6131 від 05.10.2021), поданого 

народним депутатом України Санченком О.В. та іншими народними 

депутатами України; 
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та альтернативних до нього: 

про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо 

розширення переліку юридичних осіб, які не надають відомості про 

кінцевого бенефіціарного власника (реєстр. № 6131-1 від 05.10.2021), 

поданого народним депутатом України Крейденком В.В. та іншими 

народними депутатами України; 

 

про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо 

вдосконалення інституту зазначення відомостей про кінцевого 

бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи 

(реєстр.  № 6131-2 від 19.10.2021), поданого народним депутатом України 

Фрісом  І.П. та іншими народними депутатами України. 

 

Законопроект про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо вдосконалення 

інституту зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру 

власності юридичної особи представив народний депутат України Фріс І.П. 

 

В обговоренні зазначених законопроектів взяли участь народні депутати України – 

члени Комітету: Кисилевський І.П., Колтунович О.С., Кубів С.І., народний депутат України 

Фріс І.П. 

 

За результатами обговорення члени Комітету голосували за наступні пропозиції: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:         

 

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

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань» щодо подання відомостей про кінцевого 

бенефіціарного власника юридичної особи» (реєстр. № 6131) на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу. 

 

                                                    «за» – 0 

 

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

 

                                                «утримався» – 10 

 

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

Колтунович  О.С., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., 

Приходько Б.В., Скорик  М.Л.) 

 

Рішення не прийнято. 

 

                           (Марчук І.П. не брав участі у голосуванні)     

 

2. Внести проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань» щодо розширення переліку юридичних 

осіб, які не надають відомості про кінцевого бенефіціарного власника 

(реєстр.  №  6131-1) на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти 

за основу. 
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                                                    «за» – 0 

 

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

 

                                                «утримався» – 10 

 

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

Колтунович  О.С., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., 

Приходько Б.В., Скорик  М.Л.) 

 

Рішення не прийнято. 

 

                           (Марчук І.П. не брав участі у голосуванні)      

       

Враховуючи, що рішення не були прийняті, головуючий поставив на голосування 

наступну пропозицію: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:         

 

Внести проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань" щодо вдосконалення інституту зазначення 

відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру 

власності юридичної особи (реєстр.  № 6131-2) на розгляд Верховної 

Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу, а законопроекти реєстр.  № 6131 та 

реєстр.  № 6131-1 відхилити. 

                                                  «за» – 10 

 

(Тарута  С.О., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

Колтунович  О.С., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., 

Приходько Б.В.) 

                                                  «проти» – 0 

                                                «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

     (Марчук І.П., Скорик  М.Л. не брали участі у голосуванні)         

 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Внести проекти законів України про внесення змін до Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань» щодо подання відомостей про кінцевого 

бенефіціарного власника юридичної особи» (реєстр. № 6131); 

про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» щодо розширення переліку юридичних осіб, які не надають 

відомості про кінцевого бенефіціарного власника (реєстр. № 6131-1); 

про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань" щодо вдосконалення інституту зазначення відомостей про 

кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної 

особи (реєстр.  № 6131-2) на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу законопроект реєстр.  № 6131-2, а законопроекти реєстр.  № 6131 

та реєстр.  № 6131-1 відхилити.                                                   
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Питання 4. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кисилевського Д.Д. щодо проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» та інших законодавчих актів України 

щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та 

економічного відновлення держави (реєстр. № 7451 від 09.06.2022), 

поданого народним депутатом України Мовчаном О.В. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Враховуючи, що строк подачі альтернативних законопроектів до проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств 

в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави (реєстр. № 7451 від 09.06.2022) 

закінчується 24.06.2022 року члени Комітету обговорили питання доцільності включення його 

до порядку денного сесії. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету: Кисилевський І.П., Мовчан О.В., Кубів С.І.,  Рущишин Я.І., Батова О.І., Грибан О.О. 

 

За результатами обговорення та керуючись частиною третьою статті 93 Регламенту 

Верховної Ради України члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння 

процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного 

відновлення держави (реєстр. № 7451) включити до порядку денного сесії 

Верховної Ради України та відповідно до частини третьої статті 50 Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» скоротити строки 

внесення альтернативних законопроектів до зазначеного законопроекту 

наполовину. 

 

                                                        «за» – 11 

 

(Тарута  С.О., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

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

Скорик  М.Л.) 

 

                                                  «проти» – 0 

 

                                                «утримався» – 0 

 

 

Рішення прийнято. 

 

                 (Колтунович  О.С. не брав участі у голосуванні)         
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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, шляхом 

доповнення зазначеного переліку такою позицією – фарби та лаки 

(включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або 

хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені 

у водному середовищі, на основі акрилових або вінілових полімерів”, а 

саме - поліграфічний лак на водній основі, використовується  для надання 

задрукованій поверхні глянцевого чи матового ефекту та захисту 

друкованої поверхні від стирання. 

 

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, шляхом  

доповнення зазначеного переліку такою позицією - фарби та лаки 

(включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або 

хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені 

у водному середовищі, на основі акрилових або вінілових полімерів”, а 

саме - поліграфічний лак на водній основі, використовується  для надання 

задрукованій поверхні глянцевого чи матового ефекту та захисту 

друкованої поверхні від стирання. 

                                                

                                                   «за» – 9 

 

(Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Кицак  Б.В., Марчук І.П., 

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

 

                                                  «проти» – 0 

                                                «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

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

голосуванні)           

 

 

Заступник Голови Комітету Кисилевський Д.Д. запросив всіх бажаючих приєднатися до 

наради 24 червня 2022 року об 11:00 у Львові стосовно створення та функціонування 

індустріальних парків на Львівщині, яку заплановано провести у рамках робочої групи з 

питань розвитку індустріальних парків. 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

 

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН

        

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

