
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

19 липня 2022 року 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, доброго дня. Нас 10 членів комітету 

присутні. Відповідно є кворум. О, 11! Степан Іванович, вітаю! 11 членів 

комітету, є кворум. 

Дуже радий всіх бачити. У нас на порядку денному одне питання плюс 

різне. Це проект Постанови про деякі питання примусового відчуження 

майна в умовах правового режиму воєнного стану. Постанова – реєстровий  

номер 7566. Була можливість, колеги, у вас з  нею ознайомитися. Чи є 

необхідність обговорювати порядок денний чи можемо голосувати? 

Ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний в 

запропонованій редакції. 

Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. За… (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

Магомедов.  



 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. Я за порядок денний, але я не буду голосувати… (Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зрозуміло. 

Колеги, рішення прийнято. Затвердили порядок денний. По суті самої 

постанови, проекту постанови є необхідність обговорювати чи можемо 

переходити до голосування? 



 

МАГОМЕДОВ М.С.  Є, є. Давайте обсудимо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

МАГОМЕДОВ М.С.  (Не чути) 

(Виступ російською мовою) 

Вот смотрите, сейчас полным ходом идет в Авдеевке. Мы, военная 

администрация, … (Не чути) то, что может, вывозит. Я не понимаю, что мы 

собираемся делать сейчас в условиях войны с … (Не чути) 

 (Загальна дискусія) 

 Я не буду голосовать, потому что я считаю, что не прописано почему, 

для чего, причины, объяснения – ничего нет.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

 

МАГОМЕДОВ М.С.  (Виступ російською мовою) Мы открываем ящик 

Пандоры и давайте завтра тогда… (Не чути) 

Там тоже хорошие машины есть. Я небольшой поклонник …(Не чути) 

Я по-разному смотрю на многие вещи, но… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Муса Сергоєвич. 

Колеги, є ще бажаючі висловитися? 

 

КУБІВ. Ми можемо сформулювати …(Не чути) треба мати дуже добрі 

аргументи. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджуюся. 

В запропонованій редакції депутата Ар'єва, на жаль, формулювання 

таке відсутнє. Я просто, зважаючи  на позицію Муси Сергоєвича, на ваше 



зауваження, на те, що у нас колеги з ОПЗЖ, очевидно, теж відішли, не будуть 

голосувати. Можливо, ми можемо рекомендувати визначитися залу шляхом 

голосування? 

(Загальна дискусія) 

 Колеги, тоді ми проводимо три голосування. Якщо ми не набираємо 

голоси за жодне з них, то тоді я ставлю на голосування рекомендувати 

визначитися в залі шляхом голосування. Якщо і це не набере, то значить не 

набере. 

Тоді, перше голосування, колеги. Пропозиція – за результатами 

обговорення ухвалити рішення внести проект Постанови 7566 на розгляд 

Верховної Ради і рекомендувати включити до порядку денного сесії 

Верховної Ради та за результатами розгляду прийняти за основу та в цілому з 

техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати. Хто – за? 

Рущишин – за. 

Кубів – за. 

Ну, давайте, Наталуха – за. 

І Мовчан – за. 

Чотири. Інші утрималися. Марчук буде за. П'ять, але у нас все одно 

немає… 

5 – за. Теж голоси відсутні. 

Утрималися – 7.  

Колеги, немає рішення. Відповідно друга пропозиція – повернути 

автору на доопрацювання постанову. Прошу голосувати. Хто – за? 

Один – за. 

 

КУБІВ С.І. Я проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти Кубів. Інші утрималися колеги. Рущишин 

проти. Муса проти. Інші утрималися. 

Три у нас рішення чи ні? 



 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Два. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Два проти. Три проти. Один за. Інші утрималися. 

Немає рішення. Третя пропозиція – відхилити обговорюваний проект 

постанови. Колеги, прошу голосувати. Хто – за?  

За – Магомедов. 

Проти – Кубів і Рущишин. Решта утрималися. 

Немає так само голосів на це, колеги. 

Тоді остання пропозиція. Відповідно рекомендувати включити до 

порядку денного сесії Верховної Ради України і, оскільки комітетом не 

досягнуто згоди щодо зазначеної постанови, рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до частини 4  статті 111 Закону України "Про Регламент 

Верховної Ради України" визначитися шляхом голосування. Прошу 

голосувати. Хто – за?  

Всі за у нас?   

 

СЕКРЕТАРІАТ. Колтунович, Скорик не голосували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович, Скорик не голосували. 

Дякую. У разі прийняття проекту постанови в цілому пропонуємо 

доручити комітету під час підготовки тексту прийнятої постанови для 

підпису Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-

юридичне доопрацювання. Дякую. 

Дякую, колеги, рішення прийнято. Рекомендовано визначитися шляхом 

голосування в залі.  

Дякую.  

Комітет оголошую закритим.         

 


