
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

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

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 132 

 
04 жовтня 2022р. 

12 год 00 хв. 
ГОЛОВУЄ: Заступник Голови Комітету Підласа Р.А. (онлайн) 

    

ПРИСУТНІ: 

 

Народний депутат України - член Комітету: Приходько Б.В. 

Народні депутати України - члени Комітету (онлайн): Тарута  С.О., 

Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Рущишин Я.І., Магомедов М.С., Марчук І.П.,  

Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Скорик М.Л., Шевченко Є.В. 

 

Працівники секретаріату Комітету – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Конєва І.В., Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В., 

Дехтярук  М.Б., Бойко К.А. 

  

 

ЗАПРОШЕНІ: (онлайн) 

 

БІГУН 

Надія Валеріївна 

 

- заступник Міністра економіки України. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Підласи Р.А. щодо порядку 

денного засідання Комітету. 

. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету. 

 

                                                    «за» – 10 

 

(Підласа Р.А., Тарута  С.О., Кубів С.І., Рущишин Я.І., Магомедов М.С., 

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

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.  

 

        (Кисилевський  Д.Д., Шевченко Є.В. не брали участі у голосуванні)  

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету:  Наталуха Д.А., Буймістер Л.А., 

Колтунович  О.С., Кицак  Б.В. 

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
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
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

 

 

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

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

читання) 

2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" 

щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель за рахунок коштів 

бюджетів місцевого самоврядування (реєстр. № 6537) (друге читання) 

3.  РІЗНЕ. 

 

 

 

Питання 1. 

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань регулювання публічних 

закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном 

Мовчана О.В. щодо  проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення ефективності суб'єктів 

державного сектору економіки (реєстр. № 6101) (друге читання).  

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету: Мовчан О.В.,  Кубів С.І., Підласа Р.А.  

 

За результатами обговорення заступник Голови Комітету Підласа Р.А. поставила на 

голосування пропозицію врахувати поправку № 8 народного депутата України Крулька І.І.  

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Врахувати поправку № 8 народного депутата України Крулька І.І.  

 

                                                         «за» – 8 

 

(Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Мовчан  О.В., Рущишин Я.І., 

Магомедов М.С., Лічман Г.В., Приходько Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

          «утримався» – 2 

 

(Скорик М.Л., Шевченко Є.В.) 

 

 

 Рішення прийнято.  
 

                      (Тарута  С.О., Марчук І.П. не брали участі у голосуванні) 

 

За результатами остаточного обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Підтримати пропозиції народного депутата України Мовчана О.В. та 

внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нові правки, 

виклавши їх в редакції Комітету.                                                 Додаються 

 

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


 3 

 

                                                          «за» – 8 

 

(Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Мовчан  О.В., Рущишин Я.І., 

Магомедов М.С., Лічман Г.В., Приходько Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

                                        «утримався» – 1 (Шевченко Є.В.) 

 

 Рішення прийнято.  
 

  (Тарута  С.О., Марчук І.П., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні) 

 

 

2. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату України 

Мовчану О.В. подати зазначені правки та пропозиції, як суб'єкту права 

законодавчої ініціативи.          

 

                                                          «за» – 8 

 

(Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Мовчан  О.В., Рущишин Я.І., 

Магомедов М.С., Лічман Г.В., Приходько Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

                                        «утримався» – 1 (Шевченко Є.В.) 

 

 Рішення прийнято.  
 

  (Тарута  С.О., Марчук І.П., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні) 

 

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності 

суб'єктів державного сектору економіки (реєстр. № 6101) у другому читанні 

та в цілому з техніко-юридичними правками. 

 

                                                          «за» – 8 

 

(Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Мовчан  О.В., Рущишин Я.І., 

Магомедов М.С., Лічман Г.В., Приходько Б.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

                                        «утримався» – 1 (Шевченко Є.В.) 

 

 Рішення прийнято.  
 

  (Тарута  С.О., Марчук І.П., 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
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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Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України – члена Комітету Приходька Б.В. 

щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

публічні закупівлі" щодо спрощення організації та проведення процедур 

закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування 

(реєстр. № 6537) (друге читання) 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету: Приходько Б.В., Рущишин Я.І., Скорик М.Л., Кубів С.І., Мовчан О.В., Підласа Р.А., 

заступник Міністра економіки України Бігун Н.В. 

 

За результатами обговорення заступник Голови Комітету Підласа Р.А. поставила на 

голосування пропозицію народних депутатів України – членів Комітету Кубіва С.І. та 

Мовчана О.В. перенести розгляд законопроекту на 25 жовтня 2022 року.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:         

 

Перенести  розгляд проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та 

проведення процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 6537) на 25 жовтня 2022 року. 

 

                                                         «за» – 4 

 

                   (Кубів С.І., Мовчан  О.В., Рущишин Я.І., Лічман Г.В.) 

 

                               «проти» – 1 (Приходько Б.В.) 

 

          «утримався» – 5 

 

(Підласа Р.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Магомедов М.С., 

Скорик  М.Л.) 

 

 Рішення не прийнято.  
 

               (Марчук І.П., Шевченко Є.В. не брали участі у голосуванні) 

 

За результатами остаточного обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Підтримати пропозиції народного депутата України Приходька Б.В. та 

внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нові правки, 

виклавши їх в редакції Комітету.                                                  

 

                                                          «за» – 8 

 

(Підласа Р.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Магомедов М.С., 

Мовчан  О.В., Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

 

                                        «утримався» – 1 (Рущишин Я.І.) 

 

 Рішення прийнято.  
 

  (Марчук І.П., Кубів С.І., Шевченко Є.В. 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=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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2. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату України 

Приходьку Б.В. подати зазначені правки та пропозиції, як суб'єкту права 

законодавчої ініціативи.          

 

                                                          «за» – 9 

 

(Підласа Р.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Мовчан  О.В., 

Магомедов М.С., Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

 

                                        «утримався» – 1 (Рущишин Я.І.) 

 

 Рішення прийнято.  
 

                    (Марчук І.П., Шевченко Є.В. не брали участі у голосуванні) 

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та 

проведення процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 6537) у другому читанні та в цілому з техніко-

юридичними правками. 

 

                                                          «за» – 7 

 

(Підласа Р.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д., Магомедов М.С., 

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

 

  «проти» – 0 

 

         «утримався» – 3 

 

 (Мовчан  О.В., Рущишин Я.І., Лічман Г.В.) 

 

 Рішення прийнято.  
 

         (Марчук І.П., Шевченко Є.В. не брали участі у голосуванні) 

 

 

 

РІЗНЕ. 

 

Перший заступник Голови Комітету Тарута С.О. запропонував переглянути рішення 

Комітету щодо проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України на 2021–2025 роки (реєстр.№ 6129). 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН 

        

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
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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                                                                                                                                                        ДОДАТОК 

 

 

 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 

МОВЧАН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
01008, м. Київ      вул. Михайла Грушевського, 5         e-mail: movchan-ol@rada.gov.ua 

        

Голові  

Комітету Верховної Ради України з 

питань економічного розвитку 

НАТАЛУСІ Д. А.  

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

 

до проекту Закону України  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

ефективності суб'єктів державного сектору економіки  

 (реєстр.№6101) (друге читання) 

 

За результатами розгляду 4 жовтня 2022 року на засіданні Комітету з питань 

економічного розвитку проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки 

(реєстр.№6101) (друге читання) та відповідно до доручення Комітету від 04.10.2022 вношу 

наступні пропозиції до законопроекту: 

1) Розділ І проекту доповнити пунктом 1 такого змісту та у зв’язку з цим змінити 

відповідно нумерацію наступних пунктів: 

“1. Главу 2 розділу I  Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2003 р., № № 18-22, ст.144) доповнити статтею 24-1 такого змісту: 

“Стаття 24-1. Продаж, найм (оренда) об’єктів державної та комунальної власності  

 1. Продаж, найм (оренда) об’єктів державної та комунальної власності здійснюється на 

конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в 

дворівневій електронній торговій системі з урахуванням особливостей, визначених законами. 

Для цілей цього Кодексу термін «електронна торгова система» вживається у значенні, 

наведеному у Законі України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

Функціонування та розвиток електронної торгової системи (ЕТС) забезпечуються за 

рахунок плати на розвиток ЕТС, що становить 30 відсотків від суми максимальної винагороди 

оператора електронного майданчика (плати за участь), якщо інше не встановлено 

законодавством.» 

 

2) Розділ І проекту доповнити пунктом 2 такого змісту та у зв’язку з цим змінити 

відповідно нумерацію наступних пунктів: 

«2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, 

№№ 40-44, ст.356)”: 

частину другу статті 388 доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Майно державної або комунальної власності не може бути витребувано від 

добросовісного набувача, якщо воно було продане за результатами аукціонів (публічних 

торгів) на підставі та у порядку, що передбачені законами України.»;  
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у назві статті та частині першій статті 650 слово “аукціонах” замінити словами 

“аукціонах (публічних торгах)”». 

 

3) Розділ І проекту доповнити пунктом 5 такого змісту: 

«5. Розділ ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про основні засади 

примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її 

резидентів» від 3 березня 2022 року № 2116-IX доповнити пунктом 3 такого змісту: 

«3. Установити, що чистий прибуток господарських товариств, у статутному капіталі 

яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, з якого розраховуються та 

сплачуються дивіденди, зменшується на суму доходів або збільшується на суму витрат, які 

виникли у звітному періоді  у зв’язку з отриманням об’єктів права власності Російської 

Федерації та її резидентів відповідно до Закону України «Про основні засади примусового 

вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», та/або 

зменшується на суму боргу, право вимоги за яким примусово вилучено як об’єкт права 

власності Російської Федерації та її резидентів відповідно до Закону України «Про основні 

засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її 

резидентів», і який вважається погашеним з дня набрання чинності законом про затвердження 

указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 

України про примусове вилучення відповідних об’єктів права власності Російської Федерації 

та її резидентів.»; 

 

4) Розділ І проекту доповнити пунктом 6 такого змісту: 

“6. У Законі України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року №2465-IX: 

1) частину третю статті 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

 «Державними акціонерними товариствами є акціонерні товариства, 100 відсотків акцій 

у статутному капіталі яких перебувають у державній власності»;  

2) частину другу статті 39 доповнити пунктом 28-1 такого змісту:  

«28-1) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в 

оренду (найм) майна державних акціонерних товариств на конкурентних засадах з 

урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених 

Кабінетом Міністрів України».” 

 

5) пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції: 

«1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 

6 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом 

України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX, та пункту 2 цього 

розділу Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього 

Закону.». 

 

6) абзац перший пункту 2 розділу викласти в такій редакції: 

«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього 

Закону:» 

 

 

З повагою 

Народний депутат України                                Олексій МОВЧАН 

 


