
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

23 вересня 2022 року 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, наче є кворум. Правильно, я розумію? До 

речі, 9 осіб у нас є. Можемо розпочинати. Всіх вітаю, всім дякую, що 

знайшли час до нас приєднатися. 

Значить, у порядку денному у нас одне питання, колеги, про створення 

підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права 

Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов'язань України 

у сфері європейської інтеграції, і різне.  

Прошу голосувати за цей порядок денний, якщо не буде ні в кого до 

нього заперечень чи зауважень. 

Буймістер. 

Кисилевський. 

Кицак.  

Колтунович. 

Кубів. 

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.  

Мовчан.  



 

МОВЧАН  О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа.  

 

ПІДЛАСА Р.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.  

Тарута.  

Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Шевченко – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Проголосували 

порядок денний.  

Далі по самому підкомітету. Значить, 29 липня 22-го року Верховна 

Рада прийняла Постанову №2483-ІХ "Про деякі заходи щодо виконання 

зобов'язань України у сфері європейської інтеграції", згідно, якої у складі 

комітетів Верховної Ради України має бути створено підкомітет з питань 

адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, 

виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської 



інтеграції. Відповідно до цього пропоную: утворити у складі Комітету з 

питань економічного розвитку підкомітет з питань адаптації законодавства 

України до положень права Європейського Союзу (acguis ЄС), виконання 

міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції 

віднести до предмету відання цього підкомітету питань адаптації 

законодавства України до положень права Європейського Союзу (acguis ЄС) 

виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської 

інтеграції відповідно до предмету відання комітету з питань економічного 

розвитку згідно з постановою "Про перелік, кількісний склад і предмет 

відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" від 

29.08.2019 року № 19-ІХ 

 

КУБІВ С.І. Пане голово, я доєднався. Я підтримую рішення. Вибачте, 

зв'язку не було. Я підтримую рішення, і прошу голос мій доєднати до зали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якраз ви встигли прямо на голосування, Степан 

Іванович.  

 Ставлю на голосування відповідну пропозицію про утворення цього 

комітету щойно зазначеного під стенограму.  

Буймістер. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кицак.  

Колтунович. 

Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за.  

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Скорик. 

Тарута. 

Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За. Шевченко – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Тоді рішення прийнято. У нас, в 

принципі, вичерпаний порядок денний. У нас 10 – за.  

Я думаю, що у нас був бажаючий очолити цей комітет. Є у нас 

готовність зараз проголосувати про склад? Чи ми неготові, і краще на 

наступний тиждень перенесемо, визначимося зі складом, може, спокійно, а 

не в такому режимі?  

 

КУБІВ С.І. А хто у на голова, пане голово?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Висунув свою кандидатуру Кицак, пан Кицак наш 

колега.  

 

ЛІЧМАН Г.В. А давайте спробуємо зараз проголосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не питання, Ганна Василівна. Єдина історія, щоб ми 

склад цього підкомітету теж тоді зараз затвердили, щоб не було у нас, щоб 

був один голова і все. 

 

КУБІВ С.І. Пане голово, я хочу підтримати голову, і увійти в склад 

комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги. Хто ще хотів би увійти в склад 

комітету?  



 

ЛІЧМАН Г.В. Я б хотіла також приєднатися до Степана Івановича.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ганна Василівна.  І ще одна особа.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. І я  (Не чути) 

  

_______________. Як називається комітет? Підкомітет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це по гармонізації і… Зараз я вам скажу. З питань 

адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу 

виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської 

інтеграції. 

 

МОВЧАН.. Пане голово, мене  теж можна долучити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги, тоді давайте наступним чином, тоді 

проголосуємо, якщо є така готовність. 

 У нас перше, затвердити наступний персональний склад комітету з 

таких народних депутатів України членів комітету: перше – це Кицак, друге 

– Кубів, третє – Лічман, Мовчан і Кисилевський. Правильно? Я нікого не 

забув. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Ну добавьте еще одного беспартийного.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Магомедов.  

Треба проголосувати за це рішення, за затвердження складу комітету, 

колеги. Тому прошу голосувати. 

Буймістер. 

Кисилевський. 



 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

Колтунович. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За, двома руками. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За, звичайно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.    

Мовчан. Олексій Васильович! 

Наталуха – за. 

 

МОВЧАН О.В. За. Вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Підласа.  

 

ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Приходько. 

 



ПРИХОДЬКО Б.В. Приходько – за. А Кицаку треба повідомити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та він на зв'язку, але він барахлить, він мені пише, 

що він чує,  але щось не може сказати нічого. 

Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.  

Тарута.      

Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Мені б такої роботи, щоб поменше роботи. Нехай 

працюють. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. 

Дякую, колеги, склад комітету ми затвердили. Відповідно у нас тепер 

голосування про обрання голови підкомітету.  Якщо немає інших бажаючих, 

у нас пропозиція обрати головою підкомітету нашого колегу Кицака Богдана 

Вікторовича. Прошу голосувати.  

 

КУБІВ С.І. Богдан Вікторович достойний, пане голово, він має і досвід, 

і має можливості, і ми його будемо підтримувати. І є просьба підтримати 

кандидатуру. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степане Івановичу. 

 

РУЩИШИН Я.І. А чи це не повноваження вже підкомітету? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу? Ярославе Івановичу! 



 

РУЩИШИН Я.І. А чи це не повноваження  підкомітету?   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яке повноваження підкомітету?   

 

РУЩИШИН Я.І. Обрати собі голову. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До речі, це дуже влучне запитання.  

Секретаріат, наче все-таки затверджує  комітет? 

 

КУБІВ С.І. Комітет затверджує. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, комітет, комітет, мені повідомляє  секретаріат, це 

повноваження комітету. 

 

РУЩИШИН Я.І.  Затверджує чи обирає? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Обирає.  

(Загальна дискусія) 

  

РУЩИШИН Я.І. Затверджує, бо вони мають прийняти рішення, а ми 

затвердити. 

 

КУБІВ С.І. Ні, ні, Ярославе, обирає і затверджує комітет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, так, комітет. 

Колеги, тоді я ставлю на голосування пропозицію обрати головою 

підкомітету Кицака Богдана Вікторовича. Ставлю на голосування таку 

пропозицію. Прошу голосувати.  

Буймістер.  



 

_______________. Головне, щоб Степан Іванович, ... (Не чути)  ... 

зібрав фракції ЄС... (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, кого б не забрав Степан Іванович, нам за 

нього не страшно, тому що Степану Івановичу ми довіряємо.  

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Я – за. І є ще пропозиція, щоб може  Богдан 

Вікторович ще моргнув якось, бо якщо ми його не чуємо, то хоч побачимо. 

Вибачте. 

 

_______________. Питання, а коли він буде виставлятись? 

 

_______________. Сьогодні, по Інтернету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колтунович. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. За, колеги. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



Марчук. 

Мовчан. 

Наталуха – за. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. Мовчан – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. Якщо претендент не проти, бо ми його не чуємо, тоді 

– за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зроблю виговір Богдану Вікторовичу обов'язково. 

Скорик. 

Тарута. 

Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Шевченко – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

І наче все. У нас 10 – за. Рішення прийнято. 

 



КУБІВ С.І. Пане голово, у мене є пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Степан Іванович.  

 

КУБІВ С.І. Попросити наш секретаріат звернутися до Кабінету 

Міністрів України до віцепрем'єрки пані Стефанішиної, яка повинна надати 

нашому комітету план законодавчих ініціатив уряду щодо виконання семи 

пунктів євроінтеграційних програм документу і законодавчих ініціатив всіх 

міністерств, які базуються на нашому комітеті. Це дозволить нам ввійти в 

русло. 

Друге. Скоординувати позицію. 

І третє, взяти її як пріоритетну.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович, влучна дуже пропозиція. Я 

прошу секретаріат підготувати відповідне звернення і направити його від 

комітету.  

Дуже дякую. 

Колеги, ми вичерпали порядок денний і я вам всім дуже дякую. Якщо 

немає більше питань, пропозицій, зауважень, то тоді оголошую комітет 

закритим.  

Всім гарного дня, гарних вихідних. 

 Слава Україні! 

 

 


