
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

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

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 122 

 
15 серпня 2022р. 

09 год 00 хв 

 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А.(онлайн) 

    

ПРИСУТНІ: 

(онлайн) 

Народні депутати України - члени Комітету: Тарута  С.О., Підласа Р.А., 

Кисилевський  Д.Д., Колтунович  О.С., Буймістер Л.А., Кубів С.І., 

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

Приходько Б.В., Скорик М.Л., Шевченко Є.В. 

 

Працівники секретаріату Комітету - Гаврилів Р.М., Кравченко М.М.,  

Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В., Дехтярук  М.Б., Бойко К.А. 

  

 

 

 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету  Наталухи Д.А. щодо порядку денного 

засідання Комітету. 

 

В обговоренні порядку денного засідання Комітету взяли участь народні депутати 

України – члени Комітету: Наталуха Д.А., Кубів С.І., Буймістер Л.А. 

 

Голова Комітету Наталуха Д.А. запропонував включити до порядку денного засідання 

Комітету питання про перегляд рішення Комітету щодо: проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та 

вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану (реєстр. № 7605) та проекту 

Закону України 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 (реєстр.  № 5616). 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Рущишин Я.І.  

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету із запропонованими 

змінами. 

                                                       «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., 

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

Шевченко Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

          «утримався» – 4 

 

(Буймістер  Л.А., Кубів С.І., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

 

Рішення прийнято. 

 

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

         

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

  
 

 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки (реєстр. № 6101 

від  27.09.2021). 

 

2. Про перегляд рішення Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та 

вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану (реєстр. № 7605) (друге 

читання). 

 

3. Про перегляд рішення Комітету щодо проекту Закону України 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 (реєстр. № 5616) 

(друге читання). 

 

4. Про перегляд рішення Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо здійснення 

оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану 

(реєстр. № 7163) (друге читання). 

 

5. РІЗНЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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Питання 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки 

(реєстр. № 6101 від  27.09.2021), поданого народним депутатом України 

Мовчаном О.В. та іншими народними депутатами України. 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Внести проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення ефективності суб'єктів 

державного сектору економіки (реєстр. № 6101) на розгляд Верховної 

Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

                                                       «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Колтунович О.С., 

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

Приходько Б.В., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

          «утримався» – 3  

 

(Тарута  С.О., Буймістер Л.А., Кубів С.І.) 

 

Рішення прийнято. 

 

 

2. 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 Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої 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. 

                                                         «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Магомедов М.С., 

Кицак  Б.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Шевченко  Є.В.) 

 

                                      «проти» – 1 (Колтунович О.С.) 

 

          «утримався» – 5 

 

(Тарута  С.О., Буймістер Л.А., Кубів С.І., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

Рішення прийнято. 
 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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    Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. переглянути рішення 

Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження 

та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану 

(реєстр.  №  7605) (друге читання). 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації 

деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах 

правового режиму воєнного стану (реєстр. № 7605). 

 

                                                     «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Колтунович О.С., 

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

Скорик М.Л., Шевченко Є.В.) 

 

                              «проти» – 1 (Буймістер  Л.А.) 

 

     «утримався» – 3 

 

(Тарута  С.О., Кубів С.І., Приходько Б.В.) 

 

 

Рішення прийнято. 

 

В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України – 

члени Комітету: Наталуха Д.А., Кубів С.І., Буймістер Л.А., Скорик М.Л., Шевченко Є.В. 

 

За результатами обговорення Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування 

відхилити правку  № 284 народного депутата України Буймістер Л.А. 

 
УХВАЛИЛИ: Відхилити поправку № 284 народного депутата України 

Буймістер  Л.А. 
  

                                                        «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Колтунович О.С., 

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

Шевченко Є.В.) 

  «проти» – 2 

 

(Буймістер  Л.А., Тарута  С.О.) 

 

        «утримався» – 3  
 

                           (Магомедов М.С., Кубів С.І., Приходько Б.В.) 

 

 

Рішення прийнято. 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.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=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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За результатами остаточного обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового 

відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного 

стану (реєстр. № 7605) у другому читанні та в цілому з техніко-

юридичними правками.   

                                                     «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Колтунович О.С., 

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

Шевченко Є.В.) 

                                                  «проти» – 1 (Буймістер  Л.А.) 

 

«утримався» – 0 

 

                                         (Кубів С.І., Приходько Б.В.) 

 

                                             Рішення прийнято. 

 

           (Тарута  С.О., Магомедов М.С. не брали участі у голосуванні)     

 

 

Питання 3. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. переглянути рішення 

Комітету щодо проекту Закону України 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 (реєстр. № 5616) (друге читання). 

 

УХВАЛИЛИ:         
 

Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» рішення Комітету проекту Закону 

України 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 

(реєстр.  №  5616)  

                                                     «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Марчук І.П., 

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

Шевченко Є.В.) 

  «проти» – 0 

 

     «утримався» – 3 

 

                (Кубів С.І., Колтунович О.С., Скорик М.Л.) 

 

                                               Рішення прийнято.  

 

            (Тарута  С.О., Буймістер  Л.А. не брали участі у голосуванні) 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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=18009.html
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Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування врахувати частково правку 

№  20 народного депутата України Фріса І.П. та інших народних депутатів України. 

 
УХВАЛИЛИ: Врахувати частково поправку № 20 народного депутата України Фріса І.П. 

та інших народних депутатів України. 

 

                                                    «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

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

Скорик М.Л., Шевченко  Є.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

(Тарута  С.О., Колтунович О.С., Буймістер  Л.А. не брали участі у 

голосуванні) 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Підтримати пропозицію народного депутата України Наталухи Д.А. та 

внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нові правки, 

виклавши їх в редакції Комітету.                                                   (Додаток 1.) 

                                 

                                                          «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., Марчук І.П.,  

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

Шевченко  Є.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

(Тарута  С.О., Колтунович О.С., Буймістер  Л.А., Скорик М.Л.,  

Підласа Р.А. не брали участі у голосуванні) 

 

2. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату України 

Наталусі Д.А. подати зазначені правки та пропозиції, як суб'єкту права 

законодавчої ініціативи.           

                                                         «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., Марчук І.П.,  

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

Шевченко  Є.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

(Тарута  С.О., Колтунович О.С., Буймістер  Л.А., Скорик М.Л.,  

Підласа Р.А. не брали участі у голосуванні) 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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        Висновки щодо врахування або відхилення інших правок і пропозицій, 

внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у 

відповідність до остаточної редакції, проголосованої Комітетом. 

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

другому читанні прийняти проект Закону України 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 (реєстр. № 5616) у другому читанні та в цілому з 

техніко-юридичними правками.   

  

                                                         «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., Марчук І.П.,  

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

Шевченко  Є.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

(Тарута  С.О., Колтунович О.С., Буймістер  Л.А., Скорик М.Л.,  

Підласа Р.А. не брали участі у голосуванні)       

 

 

 

Питання 4. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. переглянути рішення 

Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо 

здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового 

режиму воєнного стану (реєстр. № 7163) (друге читання). 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі" та інших законів України щодо здійснення оборонних та 

публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану 

(реєстр. № 7163). 

                                                     «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Магомедов М.С., 

Кицак  Б.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В., 

Шевченко  Є.В.) 

  «проти» – 0 

 

                     «утримався» – 1 (Кубів С.І.) 

 

Рішення прийнято. 

 

(Буймістер Л.А., Колтунович О.С., Тарута  С.О., Скорик М.Л. не брали 

участі в голосуванні) 

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=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на голосування відхилити правку №15 

народного депутата України Наталухи Д.А. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: Відхилити поправку № 15 народного депутата України 

Наталухи  Д.А. 

                                                    «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., 

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

Приходько Б.В., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

 

Рішення прийнято. 

 

(Тарута  С.О., Колтунович О.С., Буймістер  Л.А., Скорик М.Л. не брали 

участі у голосуванні) 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Підтримати пропозицію народного депутата України Наталухи Д.А. та 

внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нову правку, 

виклавши її в редакції Комітету:  

 

«1. Абзац 2 пункту 2 розділу І доповнити новим пунктом 38 в такій редакції: 

 "38. Установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в 

Україні, в разі здійснення замовником закупівлі без використання 

електронної системи закупівель за умови, що вартість закупівлі дорівнює 

або перевищує 50 тис грн, замовник оприлюднює в електронній системі 

закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання 

електронної системи закупівель не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня 

укладання договору. Замовники можуть не публікувати інформацію про 

своє місце знаходження та/або місцезнаходження 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)".»                                                                              

                                                          «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Марчук І.П.,  

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

Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

                        «утримався» – 1  (Кубів С.І.) 

 

 

Рішення прийнято. 

 

(Тарута  С.О., Колтунович О.С., Буймістер  Л.А., Скорик М.Л. не брали 

участі у голосуванні) 

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=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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2. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату України 

Наталусі Д.А. подати зазначені правки та пропозиції, як суб'єкту права 

законодавчої ініціативи.           

                                                         «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

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

Шевченко  Є.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

(Тарута  С.О., Колтунович О.С., Буймістер  Л.А., Скорик М.Л.,  не брали 

участі у голосуванні) 

 

 

           Висновки щодо врахування або відхилення інших правок і 

пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у 

відповідність до остаточної редакції, проголосованої Комітетом. 

 

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо 

здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового 

режиму воєнного стану (реєстр. № 7163) у другому читанні та в цілому з 

техніко-юридичними правками.   

  

                                                         «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

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

Шевченко  Є.В.) 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

 

Рішення прийнято. 

 

(Тарута  С.О., Колтунович О.С., Буймістер  Л.А., Скорик М.Л.,  не брали 

участі у голосуванні) 

       

 

 

 

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

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5 

   

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до проекту 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 "  

(реєстр. № 5616) 

 

За результатами розгляду 15 серпня 2022 року на засіданні Комітету з 

питань економічного розвитку проекту Закону України 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 (реєстр. № 5616) (друге читання) та відповідно до доручення 

Комітету від 15 серпня 2022 року, вношу наступні пропозиції до зазначеного 

законопроекту: 

 

1. «Розділ X. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити пунктом 

такого змісту: 

 

"2) у статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» 

(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565 із змінами, внесеними 

Законом України від 16 грудня 2021 року № 1978-IX): 

 

у частині другій: 

 

абзац перший викласти в такій редакції: 

"Забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, 

предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, 

                                        

Комітету Верховної Ради України з 

питань економічного розвитку 
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електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх 

згоряння, кальянів (за винятком випадків, передбачених цією статтею)"; 

 

пункт 5 викласти в такій редакції: 

"5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства (крім куріння кальянів з 

дотриманням вимог, передбачених цією статтею)"; 

 

пункт 15 викласти в такій редакції: 

"15) в аеропортах, на вокзалах та станціях"; 

 

частину третю викласти в такій редакції: 

 

"Забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, 

електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх 

згоряння в аеропортах, на вокзалах та станціях, у приміщеннях готелів та 

аналогічних засобів розміщення громадян, крім спеціально відведених для цього 

місць."; 

 

частину п’яту викласти в такій 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!"; 

 

частину шосту викласти в такій 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 п'яти відсотків, а для готелів 

та аналогічних засобів розміщення 10 відсотків загальної площі 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 згоряння."; 

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: 

"Куріння кальянів в приміщеннях закладів ресторанного господарства 

дозволяється виключно за умови їх обладнання витяжною вентиляцією чи 
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іншими засобами для видалення тютюнового диму із розміщенням в них 

інформації, передбаченої частиною п’ятою цієї статті."; 

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;" 

 

 

 

Народний депутат України            Д.А. Наталуха 
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 

вул. Михайла Грушевського, 5, м. Київ, 01008 
   

____________________________________________________________________ 

Комітету Верховної Ради 

України з питань економічного 

розвитку 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

 

до проекту Закону України  

про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших 

законів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на 

період дії правового режиму воєнного стану (реєстр. №7163) (друге читання) 

 

За результатами розгляду 15 серпня 2022 року на засіданні Комітету з 

питань економічного розвитку проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо 

здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму 

воєнного стану (реєстр. №7163) (друге читання) та відповідно до доручення 

Комітету від 15.08.2022 вношу наступну пропозицію до законопроекту: 

1. Абзац 2 пункту 2 розділу І доповнити новим пунктом 38 в такій редакції: 

 "38. Установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в 

Україні, в разі здійснення замовником закупівлі без використання 

електронної системи закупівель за умови, що вартість закупівлі дорівнює 

або перевищує 50 тис грн, замовник оприлюднює в електронній системі 

закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання 

електронної системи закупівель не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня 

укладання договору. Замовники можуть не публікувати інформацію про 

своє місце знаходження та/або місцезнаходження 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)". 

 

Народний депутат України    Наталуха Д.А. (№14) 

 


