СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань економічного розвитку
20 червня 2022 року
Веде засідання голова Комітету КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьогодні у нас запропонований порядок денний. Він
складається з одного питання – це 7451. Пропоную затвердити порядок
денний в запропонованій редакції. Хто – за, колеги, голосуємо за порядок
денний.
Кисилевський – за.
Підласа – за.
Всі – за.
Колтунович утримався.
(Загальна дискусія)
Дякуємо.
Колеги, порядок денний у нас затверджено з одного питання. Ми на
минулому засіданні обговорювали це питання. Чи є потреба зараз його
повторно обговорювати?
КУБІВ. Немає.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді я пропоную переходити до прийняття рішення.
Рішення зачитаю.
За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення винести на
розгляд Верховної Ради 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

(реєстраційний номер 7451 від 09.06.2022) та рекомендувати, за результатами
розгляду у першому читанні, прийняти зазначений законопроект за основу.
Голосуємо… Пропозиція проголосувати за це.
Колтунович. Тільки за основу?
ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу, да. І окремо потім буде пропозиція по 116й проголосувати.
ПІДЛАСА. А что случилось с предыдущим законопроектом?
С предыдущим решением что случилось?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми на минулому засіданні голосували за включення в
порядок денний, після того, що терміну на альтернативний...
ПІДЛАСА. А, я поняла. Я все поняла.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді голосуємо за основу. Хто – за?
Давайте так. Хто утримався?
Утримався Степан Іванович.
ПІДЛАСА. Рущишин.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Троє утрималися. Решта – за.
КОЛТУНОВИЧ. Скорик не голосував.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик не голосував.
Утримався Рущишин, Колтунович і Кубів.
(Загальна дискусія)

ПІДЛАСА. Олександр Сергійович, ви не підтримуєте державницькі
рішення.
КОЛТУНОВИЧ О.С. Я не підтримую махінаторів, які провалили закон
про антимонопольному і включили його в новий закон. Ось що я не
підтримую.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція, я так розумію, від вас як від
відповідального депутата – 116-а?
МОВЧАН О.В. Я прошу включити можливість розгляду… підготовку
до другого читання відповідно до 116 статті Регламенту. Тому що є
зауваження, в тому числі, Головного науково-експертного управління, які
варто розглянути і врахувати в другому читанні, щоб покращити
законодавчий акт.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, відповідно пропозиція Олексія Васильовича
– 116 статтю проголосувати.
КОЛТУНОВИЧ. Щоб ще схематоз туди напихати, який не стосується
проекту закону.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наш комітет не бере в такому участь.
Так, колеги, тоді, з вашого дозволу, зачитаю проект рішення. Беручи до
уваги

висновок

Головного

науково-експертного

управління

Апарату

Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та
урахування

висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту,

звернутися до Голови Верхової Ради України із пропозицією оголосити

відповідно до частини 1 статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної
Ради України" під час розгляду даного законопроекту на пленарному
засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень,
уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту,
інших структурних частин зазначеного законопроекту та/або інших
законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та
відповідають предмету правового регулювання законопроекту.
Прошу проголосувати за це рішення. Хто – за?
Кисилевський – за.
Підласа – за.
Кицак – за.
Кубів, Колтунович утримались. Рущишин утримався також.
БУЙМІСТЕР Л.А. Я теж утрималася.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Буймістер утрималася.
Муса Сергоєвич – за.
Утрималися чотири.
Утримався Кубів, Колтунович, Рущишин і Буймістер.
Рішення прийнято, колеги.
Колеги, на цьому ми вичерпали порядок денний нашого комітету.
Дякую всім за участь в комітеті.

