СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань економічного розвитку
15 серпня 2022 року
Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А.
ГОЛОВУЮЧИЙ. …кворум. Колеги, можемо починати засідання.
Давайте коротко проведемо перекличку.
Людмила Анатоліївна Буймістер.
Кисилевський Дмитро Давидович.
Кицак Богдан Вікторович.
Колтунович Олександр Сергійович.
Так, я так розумію, що немає ще в нас...
Степан Іванович Кубів, віталися ми з ним зранку.
Чи мене не чутно? (Шум у залі) Чутно-чутно, да? О'кей.
Магомедов, бачу, є Муса Сергоєвич.
МАГОМЕДОВ М.С. Є. Доброго ранку!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку!
Марчук.
МАРЧУК І.П. Доброго ранку, Дмитре Андрійовичу! На місці.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, Ігорю Петровичу! Радий чути.
Мовчан є?
МОВЧАН О.В. Є. Доброго ранку!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку! Олексію Васильовичу, теж радий
чути.
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Підласа, бачу, теж є Роксолана Андріївна.
ПІДЛАСА Р.А. Так. Доброго ранку!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго!
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. Доброго ранку! На місці.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку! Борисе Вікторивичу, дякую.
Магомедов. Все курящие на месте.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто на місці?
Магомедов. Все курящие коллеги на месте.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А, все курящие коллеги на месте. Я зрозумів.
Ярослав Іванович Рущишин є?
Скорик Микола Леонідович.
СКОРИК М.Л. Есть, есть.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, Миколо Леонідовичу.
Тарута Сергій Олексійович.
І Шевченко Євгеній Володимирович.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Доброго ранку! Я… не курю, поэтому и вам не
советую.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, Євгенію Володимировичу!
Немає ще в нас кворуму, на жаль. Ще буквально кілька хвилин. Дякую.
Я, здається Лічман пропустив Ганну Василівну.
ЛІЧМАН Г.В. Я є. Доброго ранку!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ринку! Доброго ранку, Ганно Василівно!
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Дмитро Андрійович, я на місці також вже.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, є Кисилевський.
Добре, колеги, є кворум, пише мені секретаріат, можемо тоді
переходити до голосування за порядок денний.
Значить, у нас чотири проекти закони, три з яких – це повернення до
розгляду і один – який ми не встигли розглянути на минулому засіданні,
тому що у нас буквально однієї людини не вистачило для кворуму, там
вимушені були ... (Не чути) члени комітету, відповідно не було наявно
кілька голосів.
Ми можемо тоді... я можу запропонувати відповідно поставити порядок
денний наступним чином. Першим поставити цей проект Закону 6101, який
ми проговорили навіть, на минулому комітеті Олексій Васильович його
представив. Але знову-таки в останній момент у нас втратився кворум. І далі
по тексту 7605, 5616 і 7163 – це друге читання. Не буде заперечень? Тобто
починаємо з 6101 і далі йдемо по тексту. Дякую.
Тоді ставлю на голосування пропозицію ухвалити порядок денний
відповідно запропонованій редакції.
БУЙМІСТЕР Л.А. Я перепрошую. Я ще не підключилася, пане голово.
А можете повторити, будь ласка, порядок денний?

4
ГОЛОВУЮЧИЙ. Людмила Анатолівна, ще раз вітаю!
БУЙМІСТЕР Л.А. Да. Бо з першого разу чогось не... від'єднало мене.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Порядок денний пропонується наступний. Значить,
це 6106 – першим, тому що його вже розглядали на минулому засіданні
комітету. Автор законопроекту його представив, у нас не вистачило однієї
людини, злетів кворум і не було голосів для того, щоб взагалі ухвалити і
продовжувати комітет, на жаль.
І далі по тексту: 7605, 5616 і 7163 – і на цьому як би закінчуємо. Тобто
ми включаємо в порядок денний ще два проекти закони, до яких
повертаємося, це 7605 і це 5616, і виносимо на перше місце 6101.
БУЙМІСТЕР Л.А. А можете, будь ласка, сказати для стенограми, чому
ми повертаємося до розгляду попередньо вже прийнятих законопроектів
двох, бо ми їх вже голосували?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Трьох, Людмила Анатоліївна. Ми повертаємося до
розгляду трьох прийнятих попередньо законопроектів і ухвалених комітетом,
це 7605, 5616 і 7163.
БУЙМІСТЕР Л.А. Да, чому ми повертаємося до їх перегляду знову на
комітеті?
ГОЛОВУЮЧИЙ. В першому читанні 7605, є позиція представників
різних фракцій щодо проголосованої поправки, яка, скажемо так, наявність
якої в комітеті, точніше в проекті закону і в тексті проекту закону, не дає
можливість фракціям голосувати його у залі, тобто підтримати закон в
цілому. І це правка щодо якої немає консенсусу між представниками різних
фракцій, між депутатами.
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БУЙМІСТЕР Л.А. Так це зал нехай вирішує. Чому ми як комітет маємо
переглядати це рішення? Зал може прекрасно цю правку знести, яка заважає
іншим представникам фракції. Чому це має робити зараз комітет?
ПІДЛАСА Р.А. Але головуючий має право поставити таку пропозицію
на голосування, і зараз комітет визначить, хоче він переглядати рішення чи
не хоче.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, будь ласка. Дякую дуже.
Абсолютно, до мене звернулися представники фракцій і депутатських
груп. Я відповідно до їх прохання там і звернення ставлю це в порядок
денний. Якщо будуть голоси в комітеті – чудово, не будуть – значить в залі
фракції будуть …(Не чути), і кожен депутат персонально буде визначатися
щодо проекту закону і по цій правці.
По 5616 там та сама історія, у нас поправка, яка стосується паління
кальянів, так само я там текст скидав в чат комітету. Щодо неї так само є
розбіжності, але принаймні там зійшлися на редакції, яка узгоджена більшменш більшістю членів депутатських фракцій і груп.
По 7163 є звернення і лист Міністерства економіки з проханням
викласти правку номер 15 в іншій редакції. Редакції, яка дозволить їм
фактично

там

забезпечувати

і

гарантувати

одночасно

і

безпеку

постачальників і виробників, і одночасно прозорість процесу публічних
закупівель.
От по цих трьом через це повертається до розгляду. І четвертої 6101, як
я казав, у нас просто не вистачило минулого разу кворуму.
БУЙМІСТЕР Л.А. Дуже дякую вам за відповідь, пане голово. Я
особисто, зараз перейдемо до голосування, вважаю, що практика, коли
звертаються ще і неофіційно, я так розумію, представники фракцій, і це не є
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підставою для перегляду рішень комітету, це може зал визначатися, будь-які
правки, які представникам фракції не подобаються, виносити на розгляд залу.
Тому я буду утримуватися при цьому голосуванні за порядок денний саме з
цієї причини.
А якщо у нас є офіційне звернення міністерства, тоді зрозуміло, йде на
прохання до міністерства, до того, як ми розглядаємо законопроекти, нам
свої все ж таки рекомендації подавати до формулювань, щоб ми не
поверталися декілька разів до перегляду одного й того ж самого
законопроекту.
Я дуже дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Людмило Анатоліївно. Згоден, врахуємо
зауваження і пропозиції.
Да, Степан Іванович.
КУБІВ С.І. Пане голово, я би радив взагалі, щоб ефективність комітету
і вага комітету не падала на кожний чих. Якщо є офіційний лист або
офіційний запит хоча би одного депутата, ми повинні розглядати. Якщо
немає, ми просто стаємо тоді, трошки пом'якшимо свою позицію з точки зору
права і процедури.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович.
Давайте будемо намагатися таку практику запроваджувати потрошку,
згоден. Єдине, якщо у нас справді в комітеті дуже важливі проекти законів
розглядаються, ви знаєте, системні, масштабні, тому справді, на жаль, інколи
будь-яка там кома і якесь словосполучення невдале потім має такі системні
наслідки для цілих галузей.
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КУБІВ С.І. Просто …(Не чути) розумію чому, якщо виносиш питання,
тобто, наприклад, я цей законопроект на фракції проговорив, сьогодні
повторне ставите, чому, чому ми ставили. І в результаті потім появляється,
що коли консенсус є в поправках, 200-300 правок, а потім з точки зору
процедури всі 200 правок будуть ставитися на підтвердження, розумієте?
Тобто ми самі деструктив в тій позиції.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Степан Іванович.
Колеги, отже, пропонований порядок денний. 6101 – першим пунктом,
і далі включаємо 7605, 5616 і четвертим пунктом 7163, плюс "Різне".
Відповідно ставлю на голосування пропозицію ухвалити порядок
денний у запропонованій редакції.
Буймістер.
БУЙМІСТЕР Л.А. Утрималася.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Я – за, Дмитро Андрійович.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сорі, я не почув просто вас.
Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
Кубів.
КУБІВ С.І. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа.
ПІДЛАСА Р.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. Утримався.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.
Скорик.
СКОРИК М.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута.
ТАРУТА С.О. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Секретаріат.
МОВЧАН О.В. Ви мене не назвали.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан, да, я перепрошую. Олексій Васильович,
ваша позиція, будь ласка. За. Дякую.
Секретаріат, я попрошу по кількості голосів сповістити, тому що я не
рахував.
ГАВРИЛІВ Р.М. 10 голосів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 – за. Дякую, Романе Михайловичу. Рішення
прийнято.
Колеги, тоді переходимо до наступного, до першого пункту порядку
денного – це 6101. Це проект Закону про внесення змін до деяких
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законодавчих актів України щодо підвищення ефективності суб'єктів
державного сектору економіки.
Є необхідність Олексію Васильовичу знову його представляти, чи
можемо ставити на голосування, враховуючи, що він на минулому комітеті
його представляв, і через брак кворуму ми не змогли… (Не чути)
КУБІВ С.І. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. На голосування. Добре. Дякую, колеги.
Тоді пропозиція по 6101 з урахуванням за результатами обговорення
пропозиція ухвалити рішення внести проект Закону про особливості правової
охорони... Вибачте, не цей номер законопроекту.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення

ефективності

(реєстровий номер 6101) –

суб'єктів

державного

сектору

економіки

на голосування, на розгляд Верховної Ради

України та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому
читанні.
Ми ж в першому читанні, Олексію Васильовичу, правильно?
МОВЧАН О.В. Так, у першому читанні. Але, Дмитре Андрійовичу,
пам'ятаєте, ми говорили, що Закон "Про акціонерні товариства" у нас
змінився, і нам треба 116 статтю застосувати, тому що, коли набуде чинності
новий закон, то треба буде інший законодавчий акт міняти, а для цього
відповідно треба можливість правова.
ГОЛОВУЮЧИЙ. О'кей. Тоді рекомендувати проект закону в першому
читанні за основу 6101. Прошу голосувати, колеги.
Буймістер.
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БУЙМІСТЕР Л.А. Я утримаюсь, тому що Закон дійсно "Про акціонерні
товариства" новий прийнятий, він дуже системний і потребує дуже великого
доопрацювання в цей закон. Тому утримаюсь.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів. Дякую.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. Відсутній.
Кубів.
КУБІВ С.І. Я хочу сказати, що ми коника ставимо позаду дишля,
розумієте. Я утримався. Бо не підписаний законопроект про акціонерні
товариства, який є на підписанні у Президента. І цей Закон 6101 змінить на
80 відсотків.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів. Дякую.
ПІДЛАСА Р.А. Так це ж перше читання буде, ми ж не будемо в цілому
голосувати.
БУЙМІСТЕР Л.А. Ми постійно приймаємо до першого читання якісь
закони, які потім вішається наш доблесний секретаріат, коли до нього
подаються правки самими авторами законів. Тому мені жалко секретаріат.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.
Степан Іванович, ви утрималися, правильно?
КУБІВ С.І. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ганна Василівна, погано чутно вас.
ЛІЧМАН Г.В. За. За, колеги. Чутно?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, чутно. Дякую.
Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Марчук Ігор Петрович.
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
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Наталуха – за.
Підласа.
ПІДЛАСА Р.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рущишин. Лікарняний.
Скорик.
СКОРИК М.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Леонідович.
КОЛТУНОВИЧ О.С. Пане голово, я вибачаюся,
включився. За що ми зараз голосуємо? Я за порядок денний – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів. Вже проголосували.
6101 голосуємо за основу в першому читанні.
КОЛТУНОВИЧ О.С. Зараз гляну. Давайте – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тарута Сергій Олексійович.
ТАРУТА С.О. Утримався.

Колтунович
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шевченко Євгеній Володимирович.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За. Чутно мене?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чутно. Позиція ваша, Євгеній Володимирович.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви – за.
Дякую, колеги.
У нас 12 – за. Правильно, Роман Михайлович. 12 – за.
ГАВРИЛІВ Р.М. Саме так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рішення прийнято. Законопроект рекомендований до прийняття в
першому читанні за основу.
По 116-й, колеги, потрібно проголосувати по ньому.
Беручи

до

уваги

висновок

ГНЕУ

і

щодо

усунення

деяких

неузгодженостей та врахування висловлених зауважень до законопроекту,
комітет ухвалив рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з
пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту
Верховної Ради України ...(Не чути) даного законопроекту на пленарному
засіданні про необхідність внесення пропозицій ...(Не чути) правок щодо
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виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті
законопроекту

№

6101,

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 голосувати. Ще раз, це процедурна 116 стаття по 6101.
Будь ласка, Людмила Анатоліївна Буймістер.
БУЙМІСТЕР Л.А. Утримаюсь з тої ж самої причини, що і...
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
КОЛТУНОВИЧ О.С. Пане голово, я завжди проти 116-ї, тому що там
з'являються речі, які не мають відношення до тіла закону.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.
КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Проти.
Кубів.
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КУБІВ С.І. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. Марчук!
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа.
ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.
Скорик.
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СКОРИК М.Л. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута.
ТАРУТА С.О. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Є у нас, Роман Михайлович?
ГАВРИЛІВ Р.М. 9 – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 9 – за.
Дякую, колеги. По 116-й рішення прийнято.
Переходимо далі до... Дякую. Дякую дуже. По порядку денному до
наступного пункту, це проект Закону 7605, це повторне, точніше, повернення
до розгляду, друге читання у нього.
Нам згідно процедури і згідно Регламенту, колеги, треба набрати 9
голосів за те, щоби повернутися до розгляду, і далі вже відповідно не
голосувати за ті чи інші поправки, ставити, точніше, їх на підтвердження або
на врахування, або на відхилення.
Отже, я тоді відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України
"Про комітети Верховної Ради України" пропоную переглянути рішення
комітету щодо законопроекту 7605 про внесення змін до деяких законів
України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та
вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.

18
Прошу голосувати за повернення до розгляду цього проекту закону.
Буймістер.
БУЙМІСТЕР Л.А. Проти. Я не розумію, з якої причини і з чийого
звернення ми зараз повертаємося до…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Людмила Анатоліївна.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
КОЛТУНОВИЧ О.С. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів.
КУБІВ С.І. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. За.
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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. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.
Скорик.
СКОРИК М.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Я – за.
ТАРУТА С.О. Утримався. Я – утримався.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тарута – утримався. Шевченко – за.
Роман Михайлович або Катерина, є у нас голоси?
Дякую. 11 – за.
ГАВРИЛІВ Р.М. 11 голосів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, повернулися до розгляду цього питання. Я тоді, враховуючи
інформацію, озвучену під стенограму на початку засідання щодо того, що я
зазначив, я, на прохання колег і представників інших фракцій і груп, хочу
поставити на голосування правку 284. Ми її ухвалили минулого разу. Є
пропозиція її відхилити.
Відповідно ставлю на голосування пропозицію правку 284 відхилити.
Прошу голосувати по цій пропозиції.
Буймістер.
БУЙМІСТЕР Л.А. Розуміючи нищівні наслідки від відміни цієї правки,
які мають розуміти всі члени комітету, зараз які будуть голосувати цю
правку, я – проти. І прошу членів комітету підтримати правку. Ну, я за те,
щоб цю правку врахувати.
Зараз по процедурі хай секретаріат скаже, це ми голосуємо її знову, да,
правильно я розумію?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми виносимо її на голосування з пропозицією її
відхилення.
БУЙМІСТЕР Л.А. Тобто ми будемо голосувати за те, щоб відхилити?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Уже голосуємо.
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БУЙМІСТЕР Л.А. От за те, щоб відхилити?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да.
БУЙМІСТЕР Л.А. Значить, я голосую проти того, щоб відхилити. І
прошу всіх членів комітету так само проголосувати проти відхилення цієї
правки, тому що ми інакше стаємо в залежність ще більшу енергетичну від
Росії і будемо купувати електроенергію по 400 євро. Я думаю, що тут будьяка математика і якщо … (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Людмило Анатоліївно, дякую. Ваш голос "проти" ми
врахували.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Дмитрий Андреевич.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Євгеній Володимирович.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Я вот с процедуры. Я молчу, слушаю-слушаю всех.
А чего вы не скажите правду? Ну, какого хрена наш комитет рассматривает в
законопроект правки, которые касаются не нашего комитета, відання? Ведь
это энергетический комитет. При чем тут "зеленый" тариф до нас, про
электричество? Если на то пошло, то эту часть этого законопроекта и эти
поправки должен был Герус рассматривать, его комитет, а не мы. Это ж
правда! Ну, вот скажите, как есть. Люда внесла эту правку… (Загальна
дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас прошу, давайте якби, я думаю, що...
ШЕВЧЕНКО. Коллеги, у нас же не процесс обсуждения, а процесс
голосования.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми продебатували цю історію на минулому комітеті.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Так я про то говорю, почему обратились члены
фракции? Именно поэтому. Причина же есть, основание…
БУЙМІСТЕР Л.А. …обращение от фракции на комитет.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, колеги, будь ласка.
Будь ласка, давайте тоді далі йдемо по голосуванню. Ми на минулому
комітеті проговорювали і процедуру голосування за цю правку, і там
відсутність … (Не чути) навіть по стенограмі і так далі, і тому подібне.
Тому як би я би запропонував уже просто йти по голосуванню. Позиція
Людмили Анатоліївни озвучена, зрозуміла. Ну, як би дякую. Можемо
переходити до Кисилевського.
Дмитро Давидович, будь ласка.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Кисилевський – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК.Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
КОЛТУНОВИЧ О.С. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів.
КУБІВ С.І. Утримався.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.
_______________. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Магомедов – утримався.
Марчук.
Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа.
ПІДЛАСА Р.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ.
Рущишин. Лікарняний.
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Скорик.
СКОРИК М.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тарута.
ТАРУТА С.О. Проти.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Роман Михайлович.
ГАВРИЛІВ Р.М. 10 голосів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 голосів "за".
Дякую, колеги. Є правка номер 284 відхилена.
Відповідно до результату обговорення ставлю на голосування ухвалити
рішення внести проект Закону № 7605 на розгляд Верховної Ради та
рекомендувати Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в
цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати.
Буймістер.
БУЙМІСТЕР Л.А. Проти.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кисилевський.
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КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
КОЛТУНОВИЧ О.С. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів.
КУБІВ С.І. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.
МАРЧУК І.П. За – Марчук.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Наталуха – за.
Підласа.
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ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин на лікарняному.
Скорик.
СКОРИК М.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, Богдан Вікторович Кицак, щоб ми просто...
Я правильно почув, було голосування у вас?
КИЦАК Б.В. Да. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую.
І Магомедов Муса Сергоєвич утримався, здається, чи ні?
МАГОМЕДОВ М.С. Алло. Добрый день! Меня слышно, коллеги?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да. Голосування, Муса Сергоєвич.
МАГОМЕДОВ М.С. (Не чути)
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Не голосував.
Роман Михайлович.
ГАВРИЛІВ Р.М. 10 голосів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.
10 голосів. Рішення прийнято. Проект закону рекомендований до
ухвалення за основу та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням.
Далі йдемо. По перегляду рішення комітету щодо проекту Закону про
особливості правової охорони географічних зазначень (5616).
Колеги, та сама історія, нам потрібно повернутися дев'ятьма голосами
до перегляду цього проекту закону, потім внести зміни до поправки і у
випадку наявності голосів в комітеті ухвалити його зі зміненою редакцією.
Тому ставлю на голосування відповідно до статті 44 Закону України
"Про комітети Верховної Ради України" рішення про перегляд рішення
комітету щодо цього проекту закону. Прошу голосувати.
Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
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КОЛТУНОВИЧ О.С. Пане голово, я утримуюсь. І змушений буду
відключатися, тому я просто, щоб під час наступних голосувань ви уже не
називали.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозумів. Дякую дуже.
Кубів.
КУБІВ С.І. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕОВ М.С. Я прошу прощения, у меня пропала связь. А за что
сейчас голосуем? Я только вернулся.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Муса Сергоєвич, голосуємо за повернення до
голосування по проекту Закону 5616 по географії, по кальянам.
МАГОМЕОВ М.С. О'кей. Голосуем "за".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Марчук.
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
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МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа.
ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. Лікарняний.
Скорик.
СКОРИК М.Л. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Я не знав, що Підласа кальяни курить, я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
ПІДЛАСА Р.А. Р.П. Я не курю, але щиро підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.
Шановний секретаріат, є у нас 10 голосів "за"?
ГАВРИЛІВ Р.М. 10 – за.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую дуже.
Колеги, була надіслана ця правка в комітет попередньо, була
можливість з нею ознайомитися. Якщо дуже коротко, ви знаєте як би цю
суперечність, яку викликала ця правка через можливість і побоювання, що
вона дозволить знову палити в закладах там харчування, ресторанах.
Переписали таким чином правку автори, що це все виключається, лишається
лише кальяни в лише спеціально обладнаних для цього місцях, у яких немає
потреби людям, які не палять, взагалі заходити.
Тому фактично ця правка, цей текст, редакція є. Мова йде про правку
народного депутата Фріса і народного депутата Санченка, це правка номер,
одну секундочку, 20 проекту Закону 5616. І мені треба буде зачитати її під
стенограму для того, щоб ми врахували цю правку редакційно.
Роман Михайлович, я все правильно кажу?
ГАВРИЛІВ Р.М. Нехай так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Нехай так. Добре, гаразд.
Колеги, у нас позиція по цій правці, вона наступна. Ми змінюємо
частину третю статті 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я
населення". І частина третя звучатиме наступним чином: "Забороняється
куріння, вживання та використання

тютюнових

виробів, предметів,

пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних
сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння,
кальянів (за винятком випадків, передбачених цією статтею)".
Далі в пункті 5 ми пропонуємо наступну редакцію: "у приміщеннях
закладів ресторанного господарства (крім куріння кальянів) з дотриманням
вимог, передбачених цією статтею" додаємо пункт 15 "в аеропортах, на
вокзалах та станціях". І додаємо, значить, абзац, це буде частина четверта,
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точніше викладаємо частину четверту в наступній редакції: "забороняється
куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет,
пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння в аеропортах,
на вокзалах, станціях, у приміщеннях готелів та аналогічних засобів
розміщення громадян, крім спеціально відведених для цього місць".
Далі в частині шостій ми додаємо одну фразу і викладаємо у наступній
редакції: "У спеціально відведених місцях для куріння, вживання,
використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для
споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів, передбачених
частиною третьою цієї статті, розміщується наочна інформація, що
складається з графічного знака і тексту такого змісту: "Місце для куріння.
Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".
І частину сьому... Секундочку, я зараз пересвідчуся. чи це сьома. Так, в
частину сьому додаємо в наступній редакції... тобто викладаємо в наступній
редакції: "Адміністрація аеропортів, вокзалів та станцій, готелів та
аналогічних засобів розміщення може відводити спеціальні місця для
куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет,
пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, загальна
площа яких не може перевищувати для аеропортів, вокзалів та станцій 5
відсотків, а для готелів та для аналогічних засобів розміщення 10 відсотків
загальною площею відповідної споруди чи приміщення, які повинні бути
обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення
тютюнового диму із розміщенням в них інформації, передбаченої частиною
п'ятою цієї статті. Такі місця повинні бути розташовані в окремих
відокремлених приміщеннях, які не мають потреби відвідувати люди, що не
курять, не вживають, не використовують тютюнові вироби, електронні
сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згорання".
І далі додаємо сьому частину в наступній редакції: "Куріння кальянів у
приміщеннях закладів ресторанного господарства дозволяється виключно за
умови їх обладнання витяжною вентиляцією чи іншими засобами для
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видалення тютюнового диму із розміщенням у них інформації, передбаченої
частиною п'ятою цієї статті".
І відповідно частину сьому вважаємо частиною восьмою.
Наче все, колеги. Відповідно тоді ставлю на голосування пропозицію
врахувати поправку номер 20 народного депутата Фріса та народного
депутата Санченка частково, а саме в редакції, яку я щойно зачитав під
стенограму.
Роман Михайлович, можемо рухатися далі по голосуванню?
ГАВРИЛІВ Р.М. Там лише невеличка поправочка. Ця частина, яку ви
зачитували щодо адміністрації портів, це частина шоста, а потім ми вже
доповнюємо частиною сьомою так, як ви правильно і сказали.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, бо погано чутно вас було.
ГАВРИЛІВ Р.М. Цю поправочку там, де ви зачитували щодо
адміністрації портів і процентне відношення, це частина шоста.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А, частину шосту, я перепрошую тоді.
ГАВРИЛІВ Р.М. А після цього вже доповнюється частиною сьомою і
далі за текстом, як ви зачитали.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, добре. Тоді приймається, підтверджую.
Тоді ставлю на голосування врахування правки Фріса та Санченка
номер 20 частково в зазначеній редакції з урахуванням щойно озвученого
секретаріатом зауваження. Прошу голосувати.
Буймістер.
Кисилевський.
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КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
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.
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ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.
Скорик.
СКОРИК М.Л. Я підтримую. Але, колеги, заради такої правки ми
зранку збиралися з вами. Це дуже така актуальна на фоні війни правка. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дякую, колеги. Цю правку враховано частково в озвученій редакції із
зауваженнями зазначених під стенограму членами комітету… і секретаріату,
вибачаюсь. Значить, тоді у нас потрібно. Ми далі не голосуємо пропозиції,
тобто ми не додаємо там пропозиції від мене чи від інших депутатів?
ГАВРИЛІВ Р.М. Додаємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Додаємо, да, все-таки. Добре.
Колеги, ставлю на голосування пропозицію підтримати пропозиції
народного

депутата

Наталухи

Дмитра

Андрійовича

та

доповнити
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законопроект і внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням
нових правок …(Не чути) Прошу голосувати.
Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
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.
Наталуха – за.
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Підласа.
МОВЧАН О.В. Вибачте, Мовчан – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Підласа.
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. Приходько – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.
Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик, Тарута, Підласа.
Добре. Є голоси у нас. Дякую
І фінальне процедурне голосування по цьому проекту закону, це не
фінальне – передостаннє, вибачте.
На виконання рішення комітету доручити народному депутату України
Наталусі Д.А. подати зазначену правку як суб'єкту права законодавчої
ініціативи. Прошу голосувати.
Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Кисилевський – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
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КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
Кубів.
КУБІВ С.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа.
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.
Тарута.
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Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Фінальне

голосування

по

цьому

проекту

закону,

колеги,

це

безпосередньо по рекомендації Верховній Раді. Значить, я перед цим зазначу
під стенограму, що висновки щодо врахування та відхилення правки
привести у відповідність до остаточної редакції, проголосованої комітетом.
Отже, по цьому проекту закону, колеги, за результатами обговорення
пропозиція ухвалити рішення внести проект Закону про особливості правової
охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та
харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи
традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та
харчових продуктів (реєстровий номер 5616) на розгляд Верховної Ради
України та рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому
читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати.
Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Кисилевський – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. Кицак – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
Кубів.
КУБІВ С.І. За.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
Магомедов. Магомедов!
Марчук.
МАРЧУК І.П. За.
МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Муса Сергоєвич, я думав, що ви за кальяни не
проголосуєте. Ну, ви що?
Марчук – за.
Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа.
Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.
Скорик.
Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.

40

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. По цьому проекту закону рішення
прийнято. Дуже всім дякую.
Останній проект закону на сьогодні в порядку денному – це 7163, теж
друге читання. Теж нам потрібно 9 голосів для того, щоб провернутися до
перегляду рішення комітету і далі по процедурі.
Відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України "Про комітети
Верховної Ради України" пропоную переглянути рішення комітету щодо
проекту 7163. Прошу голосувати.
Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
Колтунович.
Кубів.
КУБІВ С.І. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.
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МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа.
ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.
Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Є 9 голосів у нас, секретаріат?
ГАВРИЛІВ Р.М. Так, "за" порахували.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак – за. Дякую.
Роман Михайлович.
ГАВРИЛІВ Р.М. 10.

42

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 – за. Дякую.
Дякую, колеги. Повернулися до розгляду.
У нас правка у запропонованій редакції, я надсилав лист міністерства в
чат. Відповідно саме як би в цій редакції я би пропонував її і ухвалювати.
Якщо не буде заперечень, я тоді прочитаю її під стенограму і, колеги, будемо
процедурно переходити до її затвердження.
Мова йде про 15 правку. Міністерство пропонує ухвалити її наступним
чином, в наступній редакції. Установити, що на період…
Я попрошу, колеги, відключити звук той, хто зараз розмовляє.
"Установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в
Україні

у

разі

здійснення

замовником

закупівлі

без

використання

електронної системи закупівлі за умови, що вартість закупівлі дорівнює або
перевищує …(Не чути)
системі

гривень замовник оприлюднює в електронній

закупівлі звіт про

договір

про

закупівлю,

укладений

без

використання електронної системи закупівлі, не пізніше ніж через 10
робочих днів з дня укладення договору. Замовники можуть не публікувати
інформацію про своє місце знаходження та/або місце знаходження
постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та/або місце поставки
товарів виконання робіт чи надання послуг, якщо поширення такої
інформації несе ризики для безпеки замовника та/або постачальників
(виконавців робіт та надавачів послуг)".
Відповідна правка пропонується до прийняття саме в цій щойно
озвученій під стенограму редакції. Колеги, якщо немає по ній заперечень, по
тексту правки, я тоді би просив перейти до голосування.
Значить, перше, ставлю на голосування пропозицію врахувати щойно
озвучену правку номер 15 в редакції комітету. Прошу проголосувати.
ГАВРИЛІВ Р.М. Спочатку треба відхилити ту правочку, яка зараз
міститься, 15-а.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми відхиляємо 15-у, потім враховуємо в редакції
комітету.
Прошу голосувати за відхилення правки номер 15.
Будь ласка, Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
Колтунович.
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.
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МОВЧАН О.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа.
ПІДЛАСА Р.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.
Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дякую, колеги. Рішення прийнято.
Далі ми ставимо на голосування пропозицію врахувати поправку. Чи,
Романе Михайловичу, ми ставимо на голосування пропозицію підтримати
пропозицію народного депутата Наталухи?
ГАВРИЛІВ Р.М. Саме так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Законопроекти внести до порівняльної таблиці з
подальшим врахуванням нових правок, виклавши їх в реакції комітету. Щодо
пропозиції, мова йде про щойно озвучені пропозиції під стенограму. Прошу
голосувати.
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Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
Кубів.
КУБІВ С.І. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан.
МОВЧАН О.В. За.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.
Підласа.
ПІДЛАСА Р.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько.
ПРИХОДЬКО Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.
Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Далі, колеги, на виконання рішення комітету доручити народному
депутату України Наталусі Дмитру Андрійовичу подати зазначену правку як
суб'єкту права законодавчої ініціативи.
Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. Кицак!
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
Кубів.
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Кицак – за.
КУБІВ С.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кубів – за.
Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.
МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – 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.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.
Тарута.
Шевченко.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євгеній Володимирович.
Так, колеги, і висновки щодо врахування та відхилення правки
привести у відповідність до остаточної редакції проголосованої комітетом.
І відповідно за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення
внести проект Закону № 7163 на розгляд Верховної Ради України та
рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в
цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати.
Буймістер.
Кисилевський.
КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.
КИЦАК Б.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.
Кубів.
КУБІВ С.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.
ЛІЧМАН Г.В. За.
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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.
Шевченко Євгеній Володимирович.
ШЕВЧЕНКО Є.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.
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Є голоси у нас, правильно? Всі – за.
ГАВРИЛІВ Р.М. 11.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дякую, колеги. 11 – за. Рішення прийнято.
Порядок денний вичерпаний. Якщо немає більше ні в кого ніяких
пропозицій…
КУБІВ С.І. В мене є думка така, яку хочу повторити, пане Дмитре.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Степане Івановичу.
КУБІВ С.І. Коли ми вертаємося до другого читання наших
проголосованих проектів для посилення нашого, як кажуть, регламентного
дисциплінарного, як кажуть, рішення, ми не повинні без офіційних звернень
міністерства, уряду, народного депутата повертатися до тих питань.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович.
Колеги, дуже всім дякую. Сподіваюся, скоро вас побачити протягом
цього тижня. Дякую ще раз. Всім гарного дня.
Комітет оголошую закритим. Дякую.

