
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

16 листопада 2022 року 

 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сім. Бачу, Мовчан. Все, є. Дев'ять. Все правильно. 

Тоді взагалі чудово, у нас є кворум, можемо починати засідання.  

Ми дуже раді вітати шановну Юлію Анатоліївну з усією її командою в 

стінах нашого маленького, але дуже затишного залу. Щиро раді бачити вас, 

особливо зважаючи на обставини, що всі живі-здорові і спільно працюємо 

над нелегкою задачею забезпечення економіки під час воєнного стану.  

Юлія Анатоліївна, тоді не буду відбирати, напевно, у вас час. Я знаю, 

що у вас достатньо ґрунтовна презентація, тоді вам слово, будь ласка. І після 

цього вже перейдемо до дискусії. Прошу. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Всім доброго ранку. У нас насправді, ми сьогодні 

майже в повному складі. Якщо Надя з нами, то у нас всі заступники по 

напрямках сьогодні присутні на засіданні комітету. Нам дуже важливо, щоб 

ми з вами синхронізувалися, для цього ми хотіли б, щоб ви в повній мірі 

розуміли, які в нас проекти в роботі, які в нас задачі перед нами стоять, і де б 

ми просили підсилити нас саме за рахунок участі депутатів вашого комітету. 

Це профільний наш комітет, тому нам надзвичайно важливо, щоб ми всі були 

на одній сторінці.  

Давайте так, щоб ми швидко тоді з вами розпочали. Зрозуміло, що ми 

зараз живемо в економіці військового часу, але перед нами теж сформована 

Прем’єр-міністром, Президентом задача розуміти і планувати поствоєнне 

відновлення, і сформувати візію того, якою має бути економіка 

післявоєнного часу і на що ми маємо орієнтуватися і спиратися.  

Ми для себе розуміємо, що у нас, по суті, ставка буде робитися на 

розвиток ключових галузей. Перше – це військові та аерокосмічні технології. 



Друге – це металургія, ми і до війни мали переваги, компаративні переваги як 

країна металургії, і тому для нас важливо надалі здійснювати переробку руди 

в кінцеву стальну продукцію. Третій аспект – це продовольство, безперечно. 

І четверте – це ІТ та military-tech на основі ІТ-рішень, ми вже займаємося 

сьогодні. Яким чином ми можемо це досягнути? Звичайно, що створити і 

мати конкурентну податкову систему, забезпечити доступну ціну на 

електроенергію. Звичайно, питання енергонезалежності для нас надзвичайно 

важливе і питання логістичні. У нас є кінцева мета розвитку логістики: це 

товар за 72 години потрапляє в будь-який пункт призначення або там за 7 діб 

в регіон Пан-Євро-Мед. 

І звичайно, що поштовх до економічного зростання – це відбудова 

пошкодженої інфраструктури України, але з дуже важливим аспектом – з 

локалізацією більше 10 відсотків українці мають відбудовувати Україну в 

поствоєнний період і насправді в rapid recovery, який вже розпочнеться з 

початком наступного року. І звичайно, що Україна має серйозне 

налаштування виконати умови приєднання і стати повноправним членом ЄС 

у 24-му році.  

Я думаю, що для вас ці цифри не нові …(Не чути) падіння ВВП в 

історії України в другому кварталі 22-го року мінус 37,2 відсотки, в третьому 

кварталі падіння уповільнилося. Але ми вже розуміємо, що удари, які були 

завдані по енергетичній інфраструктурі 10 жовтня, і удари, які були завдані 

вчора, ми вже розуміємо, яка кількість пошкоджень і розуміємо характер їх, і 

прогнозуємо, що за підсумком кварталу у нас падіння може скласти 37 

відсотків. І боюся, що ми маємо налаштовуватися на те, що річне падіння 

ВВП, яке ми прогнозували на рівні 30 відсотків, воно може бути переглянуто 

і це може бути 35, і 37 відсотків. Ну, із того, що наші макропрогнозисти на 

сьогодні приготували, це за врахуванням жовтня, це ще без врахування 

вчорашніх ударів, – це мінус 37. Це реалії, з якими ми працюємо. 

Давайте тоді далі. Дуже важливий аспект і я думаю, що він буде 

супроводжуватися весь наступний рік і в 24-му в тому числі, – це питання 

безробіття. Ви, якщо подивитесь макропрогноз цього року і наступного року, 



це безпрецедентно високий рівень безробіття. Я вам хочу сказати, що під час 

COVID у нас безробіття було на рівні 10 відсотків. Зараз це щонайменше 28-

30 відсотків в залежності від ситуації. Значить, якщо у нас в минулому році 

кількість безробітних була 1,7, в цьому році, я думаю, що це буде 2,5-2,6. І 

плюс ми ще рахує, у нас методологія Міжнародної організації праці вказує на 

те, що ми маємо ще рахувати робочу силу українців, які перебувають за 

кордоном, але мають можливість працювати в Україні, але не можуть 

повернутися. У нас там в цілому 4,6 мільйона людей, які відповідно до 

методології МОП вважаються безробітними. Але ми маємо працювати з вами 

з цифрою 2,6.  

Давайте тоді рахуватися далі. У нас тут є інфляція. Зрозуміло, 

найбільший негативний внесок в перший місяць був війни, у нас був 

сформований через зменшення споживання домашніх господарств та через 

зменшення експорту. І у нас інфляційні процеси, ми вважаємо, що відносно 

контрольовані. Але і не маємо сподівання, що по року інфляція не 

перевищить 30 відсотків. 

Так, у нас далі питання експорту, питання імпорту. Через зруйновані 

транспортну та виробничу інфраструктури заблоковані порти, перші місяці у 

нас було втрачено більше 50 відсотків фізичного обсягу експорту. Так за 

другий квартал 22-го року, в порівнянні з другим кварталом 21-го, було 

зафіксовано зменшення фізичного обсягу експорту на 56 відсотків. 

На сьогодні динаміка операції, вона покращилась, цьому сприяла, 

безперечно, це питання впровадження зернової угоди, це використання 

можливості портів Дунаю і орієнтація зовнішньої торгівлі на автомобільні 

шляхи та на залізничні. Однак, очевидно, дисбалансів у структурі експорту у 

жовтні майже 65 відсотків вартості і 76 відсотків фізичного обсягу припадало 

на аграрну продукцію, от.  

Тому для нас вкрай важливо, щоб все-таки у нас була продовжена 

зернова угода, і щоб у нас була деблокада портів, – те, про що заявляв 

Президент на виступі G20 – про необхідність включення інших портів до 

зернової ініціативи.  



Да, рухаємося далі. У нас питання, які теж стосуються роботи вашого 

комітету і, звичайно, яке цікавить суспільство – це проведення закупівлі під 

час війни. У 22-му році у нас, якщо подивитесь на статистику, 85 відсотків 

усіх контрактів, вони були спрямовані, були здійснені за прямими 

контрактами без конкуренції.  

З липня ми цю ситуацію, можна сказати, преломили і повернули 

ProZorro. Нам здається, що це важливий сигнал для міжнародних партнерів 

та донорів в тому числі, яких ми активно долучаємо і хочу, щоб вони були 

долучені до відновлення України. Так за вісім місяців війни у нас 24 тисячі 

постачальників взяли участь в тендерах. За 21-й рік за аналогічний період 

таких постачальників було 61 тисяча. 

Ми вам вдячні за те, що підтримали закон 2526, який надав право 

Кабінету Міністрів встановлювати особливості проведення публічних 

закупівель на час воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення. 

І ми на виконання цього закону теж прийняли відповідну постанову, якою 

підняли пороги для обов'язкових… здійснення закупівлі в ProZorro і 

скоротили строки проведення відкритих торгів у ProZorro. І на сьогоднішній 

день у нас після запровадження змін тривалість тендеру в нас скоротилася до 

17 днів, якщо попередньо було 39. Тому у нас і теж важливо, що у нас там 25 

відсотків менше паперів сьогодні подають учасники. Це дуже важливо з 

огляду на військовий стан і на ситуацію, коли іноді у нас замовники 

заповнюють тендерну документацію, сидячи в підвалі, без світла. 

Значить, йдемо далі. У нас, коли питають, що таке військова рейка, що 

військова економіка. Військова економіка – це, перше – це виконання 

мобілізаційних завдань, це бронювання працівників, це релокація 

підприємств, які було здійснено в перші тижні, в перші дні військової агресії.  

По мобілізаційним завданням: у нас 28 тисяч підприємств на сьогодні 

залучені до виконання мобзавдань. У нас по релокації: ми перемістили 771 

вже підприємство, 630 із них працюють. Заявок більше. Тому в нас є зараз, не 

можу сказати проблема, але є пошук по 261 підприємству, пошук для 

правильної локації для того, щоб перенести їх потужності. І звичайно, що 



питання, яке стосується бізнесу, я думаю, що у вас на зустрічах з виборцями 

завжди його піднімають з бізнесом – це бронювання працівників. У нас на 

сьогоднішній день 814 тисяч осіб мають відстрочку від призову. Значить, ми 

вдячні за те, що підтримали депутати і проголосували зміни, і дали 

можливість на сьогоднішній день бронювати працівників без прив'язки до 

виконання мобілізаційних завдань. 

Раніше, якщо підприємство було навіть субпідрядником підрядника 

виконання мобзавдання, він не мав права бути заброньований. Звичайно, що, 

якщо в нас повномасштабна війна, нам треба максимальна кількість 

підприємств для того, щоб вони функціонували в ключових секторах 

економіки. Ми цю відв'язку здійснили в цьому законі.  

Зараз у нас в Кабміні має бути розроблений, ми будемо подавати, я 

думаю, що впродовж місяця, проект постанови, де будемо визначати хто є 

такі ключові галузі економіки, де має здійснюватися пріоритетне право 

бронювання таких працівників. Відпрацьовуємо зараз зі всіма нашими 

колегами центральних органів виконавчої влади. 

І звичайно, що тут бронювання, я, ми не виводили на сайт, але думаю, 

що питання, які теж цікавлять бізнес – це можливість здійснення відряджень. 

Так от саме заброньовані працівники такі відрядження можуть... в такі 

відрядження можуть їхати.  

Так, у нас є важливе завдання від Президента, від Прем'єра – це 

зменшення розміру держави в економіці. Воно стосується як реформування 

міністерств і зменшення штатної чисельності міністерств, так і передачі 

функцій по управлінню підприємств від міністрів до Фонду держмайна або 

до іншого фонду, який буде займатися управлінням. Якщо ми кажемо про 

стратегічні підприємства, ми передали вже, якщо подивитеся, всього до 

Фонду державного майна прийнято рішення про передачу дві тисячі 

підприємств.  

Зараз задача Фонду держмайна, я думаю, що ви окремо з Головою 

Фонду мали по цьому питанню поспілкуватися, він має зробити певний 

фільтр: оцінку підприємств, які до нього передані, і ті підприємства, які 



можуть бути продані і відносяться там до малої приватизації, яку зараз 

дозволено реалізовувати,, інші підприємства, напевно, має бути, з нашої 

точки зору, сформований в інший фонд. Це не може бути там один фонд, 

який управляє і продає от. Але те, що міністри не мають займатися 

управлінням підприємствами – це факт. Призначати керівників, займатися 

питанням тарифної... оплати праці цих працівників, давати дозволи на 

підписання контрактів, правочинів, ну, це насправді відволікає від основної 

задачі міністрів і міністерства – це формування політики. Тому у нас зараз на 

підготовці другий акт. Ми свідомо не чіпали стратегічні підприємства, такі як 

НАК "Нафтогаз", Укренерго, Укргідро, Укрзалізницю в тому числі. Тому що 

у них  на сьогоднішній день стратегічна функція була і по евакуації людей і 

по речах, які не говоряться в голос. Але тому, звичайно, мови ніякої про 

приватизацію цих підприємств зараз йти не може, і це абсолютно очевидні 

речі.  

Ми тоді рухаємося далі. Я думаю, що ви цифри бачили. Напевно, це 

важливі цифри для тих, хто був проти проведення приватизації під час війни. 

Але насправді я вам хочу сказати, що це теж насправді такий крок щодо 

розблокування приватизації під час військового стану вітається нашими 

партнерами в тому числі. Тому що дійсно 50 відсотків наших всіх видатків на 

сьогоднішній день покривається за рахунок фінансової допомоги 

міжнародних партнерів. Але від нас теж очікують кроки щодо: а) збільшення 

доходів не за рахунок збільшення податків, а за рахунок активізації бізнес-

активності, навіть якби це не різало вухо під час війни.  

А другий аспект, за рахунок оптимізації розміру держави і оптимізації 

наших видатків в тому числі. Тому, коли ми можемо реалізовувати активи і 

не вкладати як держава… Зрозуміло, що держава не є найуспішнішим 

управлінцем державних підприємств. Якщо у нас є можливість під час малої 

приватизації реалізувати і отримати, там щонайменше у нас вже за перший 

місяць було там 1,5 мільйона гривень, ми вважаємо, що це правильна 

політика. І тут просто важливо, щоб і комітет і міністерство здійснювали 



контроль над планами Фонду держмайна і розуміли, і просто відбувалося це 

систематично і ритмічно.  

Регуляторна політика, да, масова дерегуляція. Ми відмінили, привели в 

декларативний принцип ліцензії, свідоцтва, погодження. У нас, ви пам'ятаєте, 

був законопроект, я так розумію, який помер… 

 

,_____________. (Не чути) 

  

СВИРИДЕНКО Ю.А. Значить, ми, дивіться, ми ж все одно від цієї ідеї 

не відмовимося, тому що це по аналогії на кшталт управління підприємством 

міністрами. Це теж саме. Коли міністри і міністерства контролюють видачу 

дозволів, ліцензій, сертифікатів, звичайно, що, значить, це буде мати певний 

супротив, але це правильна реформа і ми просто підемо тоді іншим шляхом. 

Якщо не приймається ідея йти через дерегуляцію, через... 

Прекрасно. Да, якщо ні, ми будемо йти іншим шляхом. У нас є 

розроблений план-графік з нашими міністрами, який ми будемо всі...  таким 

чином, як ми, погане, да, слово, не можна казати відбирали підприємство, не 

можна казати, – міністри самостійно добровільно передавали. Так от ми після 

співбесід з іншими міністрами ми маємо надію, що вони самостійно 

добровільно приберуть від себе функції видачі дозвільних документів, 

сертифікатів, ліцензій. І ми все-таки зробимо єдиний реєстр дозвільних 

документів, єдиний по країн, і ще бажано, нас в цьому підтримає Федоров. 

 

_______________. (Не чути) 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Що, не відмовляються?  

 

СКОРИК. Що вони відмовляються... (Не чути) 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Звичайно, є, відмовляються.  

 



МАРЧУК. (Не чути)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. У нас є, дивись, ми все рівно будемо це робити, є 

відповідні доручення і ми будемо робити, є політична воля і Президента, 

Прем'єра реалізувати цю реформу і зробити єдиний реєстр, і перевести, що 

найголовніше, це все в електронний вигляд. І Федоров теж як профільний 

міністр взяв на себе зобов'язання в цьому нам допомогти.  

Тому, якщо не буде законопроекту, я так думаю, його не буде, да, щось 

нам теж так підказує, значить, будемо рухатися просто управлінчеські. 

Звичайно, що це просто вимагає більше для нас часу і зусиль.   

У нас є прекрасна сфера інтелектуальної власності, яка теж у сфері 

управління Міністерства економіки. Значить, у нас 8 листопада прийняли 

рішення, що у нас запрацював орган український "Національний офіс 

інтелектуальної власності України" – УКРНОІВІ. 

 

_______________. (Не чути) 

   

СВИРИДЕНКО Ю.А. А? Это зам Александр Грибан, который 

відповідальний за цю реформу, да. Реформа очікувана, точно на часі, тому 

що у нас, ви знаєте, є проблеми із попереднім керівником органу по 

інтелектуальній власності, який в міжнародних розшуках вже. Да, тому 

нарешті ми, я маю надію, що це буде не просто оновлення назви офісу 

інтелектуальної власності, а повністю в нас зараз змінюється і структура, і 

функції, і завдання, і тут теж нам потрібна буде ваша допомога, бо це буде 

потребувати ще додаткових змін в законодавство.  

Так. Ми рухаємося далі. Я думаю, що це теж улюблене питання 

комітету вашого – Держрезерв. Значить, я думаю, що ситуація з тим, що у 

нас фактично немає запасів по затвердженій номенклатурі, не нова. 

Зрозуміло, що треба просто визначитися, яка функція, задача, не просто між 

собою, Державного резерву і рухатися по цій стратегії, яку ми обрали. Ми 



пропонуємо зробити наступним чином. У нас же вже не теоретичні знання – 

а можна я? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, будь ласка.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. А практичні. Ми ж уже з вами в війні вісім 

місяців. Значить, ми пропонуємо наступним чином. Матеріальний резерв 

має… 

 

СКОРИК. Можна питання? 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Да. 

 

СКОРИК. А чому такі малі, скажімо, запаси… (Не чути) цукру? 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. А давайте я вам розкажу, чому. Тому що для 

того, щоб поновлювати запаси, треба в державному бюджеті виділяти кошти 

на оновлення запасів матеріального резерву. 

 

СКОРИК. Цукор начебто ж був, грошей не було. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Цукор був. (Загальна дискусія)  

Ні, цукор був, я можу подивитися… 

 

_______________. Для прикладу. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Для прикладу можна підняти і сайт подивиться 

як вони відпускали цей цукор. Цукор відпускався під час війни в тому числі. 

Тобто все, що в нас… 

 

СКОРИК. Жахливі просто цифри. 



 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Так і є. Але для того, щоб матрезерв, давайте так, 

чесно, функціонував, по-перше, треба, є логіка речей, це має бути, по-перше, 

я думаю, що нам шапки з вами не потрібні, правильно? І нам треба оновити 

номенклатуру – раз, і на цю номенклатуру треба, щоб нам державний бюджет 

виділив відповідні кошти. Але вони ж там не з'являться, навіть щоб ми… 

Ми пропонуємо, дивіться, ми пропонуємо наступним чином. 

матеріальний резерв – це по суті чотири кошики, які мають забезпечувати 

державу: енергетичний кошик, продовольчий, медичний і військовий – все. 

Більше нам нічого не треба і дальше інші всі функції в нас можуть бути 

покладені на ринок. 

Якщо ми кажемо про енергетичний кошик, в нас пропозиція наступна. 

Дизель, бензин, газ, вугілля насправді не можна, не потрібно зберігати 

фізично у державному резерві. Чому? Тому що у нас є НАК "Нафтогаз", тому 

що у нас є УГВ, у нас є, по суті, великі державі корпорати, які можуть і 

вміють це зберігати із системою корпоративного управління, там, де нема, 

можна де приймати... 

 

_______________. (Не чути)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Да, ні, дивись, ну, тоді... 

 

_______________. (Не чути)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Я до того, що енергетичний кошик повністю 

може бути покладений, він буде, по суті, матеріальним резервом. Ми будемо 

знати, що це зарезервовані відсотки. Так, наприклад, є інші моделі:в Польщі 

кожна АЗС має зберігати 10 відсотків запасу і це, по суті, вважається запасом 

Польщі, можна і так. Але, як показала війна, не всі суб'єкти приватні 

однаково адекватно реагують на військовий стан і на задачі державні. І тут є 

ризики, звичайно, що бажано, щоб наші державні корпорати зберігали: 



дизель, бензин, газ і вугілля. У них є можливість, у нас з вами для цього є всі 

суб'єкти.  

Якщо ми кажемо по оборонному кошику, він – це, по суті, в 

держрезерві військовий... ну, мобілізацій резерв, да, але він зберігається в... 

формально в цій структурі. 

По продовольчому кошику, нам здається, що все-таки і війна показала, 

і сучасний стан показав, що нам потрібні: білкові суміші, замінники 

материнського молока, капсульовані харчові жири, і БАДи. І нам потрібні ті 

речі, які, ну, по суті, ми можемо натівський набір подивитися по 

продовольству, він має бути в державному резерві, а не цукор... 

 

СКОРИК. Тобто не варто за ним переживати? 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. А? 

 

СКОРИК. Не варто за ним переживати, дівся – і дівся. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ні, цукор, мають переживати – це люди, які 

мають переживати за розкрадання державних коштів, і там відкриті 

кримінальні провадження. От точно так, як по Кудіну, який, ну, разом з 

групою осіб – від 7 до 12. Так, п,о іншому Кудіну, этот… (Загальна дискусія) 

…Рахункова. От Ігор Олександрович у нас Фоменко – це заступник 

міністра, який відповідає за питання по бронюванню, мобілізаційних 

завданнях і по Держрезерву в тому числі. Та Рахункова у нас.  

ФОМЕНКО (Не чути) …Рахункова палата, щоб вона якраз зробила 

перевірку і наявності… (Не чути) вона працює, вчора ми з ними 

спілкувалися, тому… 

  

СКОРИК. Я просто задав це питання, тому що там дуже якісь такі 

цифри, дуже замалі. 

 



СВИРИДЕНКО Ю.А. Так і є.  

 

ФОМЕНКО.  Три відсотки, тому що ми не можемо, це таємно, не 

можемо показувати в абсолютних величинах, тому ми показуємо у відсотках. 

По паливу… 

 

Скорик. Я так розумію… (Загальна дискусія) 

 

ФОМЕНКО. Від нормативу закладка, від нормативу… (Не чути)  

 

ФОМЕНКО.. (Не чути)…по зерну 21 тисяча є в наявності, але остання 

закладка 15-го року третьої категорії, навіть голодуюча Африка не хоче його 

брати. Зараз думаємо, що з ним робити. І по багатьох інших майже… 

 

СКОРИК. Воно вже виросло. З 15-го року воно могло прорости.  

 

ФОМЕНКО.. (Не чути) Майже весь продовольчий кошик… (Не чути) 

термінами і його треба утилізовувати, тому що там… (Не чути) база 

постраждала, зараз… енергозабезпечення проблематичне, температурний 

режим почав падати. І вони почали взриватися навіть, консерви. Зараз 

змінюємо законодавство, щоб можна було утилізувати… (Не чути) І так по 

цьому продовольчому кошику, тому ідея, щоб зробити … (Не чути) повністю 

переглянути набір цих кошиків і надати можливість формування кошиків 

відповідним центральним органам виконавчої влади. 

Наприклад, МОЗ буде формувати медичний кошик, Міноборони 

формувати оборонний кошик, МінАПК… 

 

_______________. І відповідні видатки будуть у них. 

 

ФОМЕНКО.. Ми плануємо, що нова (Не чути) виконавчої влади 

відповідальність з Державним агентством (Не чути) статиста збирати всю 



інформацію контрольний фонд при наявності на зберігання. Але максимум в 

формуванні, в зберіганні.. (Не чути) віддавати на відомчі спеціальні органи 

нашої влади.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Дивіться, теж… нормативно ми стратегію таку 

затвердили на Кабміні. Ми під це написали законопроект. У нас зараз задача, 

чи можемо ми цей законопроект розглядати тут на комітеті, тому що по суті 

це профільний ваш законопроект.  Да, у нас написаний текст. Ми просто 

думаємо, що якщо ми підемо через наше кабмінівське подання за зсилкою на 

ЦОВВ, це буде у нас два місяці.  

 

_______________. Пів року, мінімум пів року. 

 

_____________. Чому? 

  

СВИРИДЕНКО Ю.А. Тому що важкі питання. Тому що ми в 

міністерстві його писали, напевно, місяці два.  

 

ФОМЕНКО.  (Не чути)  його відпрацьовували, тому що там деякі речі, 

які концептуально змінюють підходи до зберігання державного (Не чути)  

матеріальний резерв і мобілізаційний резерв. Мобілізаційний – це відповідні 

ЦОВВ. Матеріальний – державний матрезерв. Це має бути нова юридична 

особа – центральний орган виконавчої влади.  

По-друге. Ми пропонуємо лібералізувати і залучати приватні компанії і 

мережі для зберігання на відповідних умовах. В тому числі резервування для 

підприємств виробників, резервування необхідне для держави номенклатури. 

Плюс зберігання, можливе зберігання в дружніх нам країнах. Наприклад, ну 

до вчорашнього дня в Польщі, там паливно-мастильні матеріали, щоб там 

деякі (Не чути) не зберігати це в одних містах, які всі знають. Тобто частина 

в державній власності на підприємствах, частина на мережах. Ми маємо 

досвід, коли гуманітарне паливо, яке йшло в Європу, ми через мережу ОККО, 



WOG і так далі розливали і по військових адміністраціях, і по Збройних 

Силах України, інших військових формуваннях. І плюс зберігання з 

об'єктивності в дружніх країнах, то єсть така лібералізація, залучення 

приватного бізнесу в тому числі. 

Тому він буде не зовсім, умовно кажучи, для бюрократії зрозумілий, і 

треба свіжий погляд на ті підходи... (Не чути) нові підходи. 

Ми вивчили досвід Ізраїлю, США, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, 

Латвії, взяли за основу декілька нових законопроектів Польщі, Латвії і наш 

досвід останніх дев'яти місяців активної фази ... (Не чути) намагалися 

скомпонувати все для того, щоби відповідати сучасним реаліям, як ми це 

бачимо. І думаю, до кінця тижня він буде вже готовий для того, щоб віддати 

в комітет, ну, від імені народних депутатів почати його... 

 

КУБІВ С.І. В мене є пропозиція. Значить, це серйозний документ дуже, 

так, і не раз ми робили, я би порадив вам так. Зробити, винести на урядову 

нараду з базових міністерств, які дотичні, взяти професійних… обов'язково і 

юриста і підготувати документ урядового комітету, тоді його можна давати 

депутатам. Тому що якщо ви цього не зробите, воно ляже на стіл фракції 

кожної, так, ясно, його проголосують, але тут модель треба подивитися: чи 

вона буде ефективна, чи неефективна. 

Таке пробували робити, ми теж були ті чи інші речі, і консерви, і не 

тільки – Чортків, Тернопіль, там стріляє, списувати не дають – це 

десятирічна тема. Тобто я би це робив... ви як Перша віцепрем'єрка виносите, 

робите дві особи з базових міністерств, їх на сьогодні бере Мінфін, Мін'юст, 

Цифра і Мінекономіки... (Не чути) так, тобто ці… (Не чути) Я би це зробив, 

це порада просто. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ну, це не комітет, а, напевно, просто нарада, да, 

робоча це... 

 



КУБІВ С.І. Нарада, тобто підготувати документ до урядового ... (Не 

чути), а потім вже можна брати... (Не чути), це буде тоді ефективність 

трошки... воно швидше пройде в залі, ну, хіба там воно так і так пройде. 

 

_______________. Я думаю... (Не чути) або щоб комітет залучав і ... 

(Не чути) , тому що там і МОЗ, і Міноборони, ... (Не чути) має увійти. 

 

КУБІВ С.І. Слухайте, я вам так з практики третього скликання говорю. 

Ні один народний депутат, навіть наш комітет, не має потенційних 

вузькоспеціалізованих радників, які можуть оцінити документ, ну, це 

просто... 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Документ складний. 

 

КУБІВ С.І.  Так я ж про це і говорю. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Документ складний. 

 

_______________. ... на урядовий, але… 

 

КУБІВ С.І. Потім можна дати депутату, але його підготувати групою, 

окремою нарадою підготувати його. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Степан Іванович, я думаю, що ми в робочому 

порядку все рівно там зі всіма...  

 

_______________. Можна на таку нараду скликати...(Не чути) 

  

КУБІВ С.І. (Не чути)… також прийдуть, розумієте? 

  

СВИРИДЕНКО Ю.А. Добре. Визначите нам.  



Да, ще одна прекрасна установа є Держпраці. Хотели ликвидировать, 

но не дали. Значить, тому пропонується теж, значить, більш у нас зважений 

підхід. У нас Тетяна Бережна, заступник міністра, займається цим питанням. 

Задача така – передати ті функції, які можуть виконувати, наприклад, ДСНС 

... (Не чути) промислового призначення або технічне розслідування обставин 

і причин виникнення аварій в побуті, – те, що можна перекласти і зробити 

страхуванням працівників на підприємстві, так зробити. Це ж логічно? 

 

_____________. Можна ліквідувати… 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А.  Можна ліквідувати, але є питання 

євроінтеграційні… ліквідувати (Загальна дискусія) 

 Да, у них є теж інспекція, інспекція, Держпраця як інспекція за 

дотриманням умов праці і за контролем за нелегальною зайнятістю, напевно, 

має бути – якщо контроль за нелегальною зайнятістю. Бо у них же ж, по суті, 

дві функції з'єднані: бивший Держгірпромнагляд плюс інспекція по праці, 

вони об'єдналися в цю незрозумілу структуру. І звичайно, що якщо… у нас 

найбільші, давайте так назвемо, корупційні ризики – це видача дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки. Тут же всі з бізнесі, всі знають.  

Тому, звичайно, у нас є пропозиція, є відповідний законопроект, текст 

вже розроблений про те, щоб перевести і замінити додатковим обов'язковим 

страхуванням осіб, що виконують такі роботи з... (Не чути) з обладнанням 

підвищеної небезпеки.  

 

_______________. Саме були пожежники… 

  

СВИРИДЕНКО Ю.А. Аналогія – пожежники, ви голосували, мені 

здається, місяць тому.  

 

БІГУН. Ми зараз проводимо консультації і з страховиками, і з 

роботодавцями, щоб це був максимально такий зважений законопроект. Це 



один. А інший стосовно передачі функцій, це буде інший законопроект. Ми 

нарахували, що в Держпраці 81 функція і дуже багато є дійсно нетипові. Те, 

що сказала Юлія Анатоліївна, вона повинна контролювати тіньову зайнятість 

і умови праці. Поза 81 Конвенцією МОП є дуже багато нетипових … (Не 

чути) Ну, ми також це будемо прибирати… 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Так, тоді далі… У нас із таких останніх проектів, 

які ми приймали на Кабміні і програм, які в нас починають працювати – це 

кредити на відновлення підприємств "5-7-9", це кредит для тих підприємств, 

виробничі потужності яких зруйновані повністю або частково. Підприємство 

здійснює господарську діяльність, протягом року ми здійснювали до 

широкомасштабної війни, і в якої виробничі потужності знаходяться на 

відстані 50 кілометрів від зони бойових дій. 

У нас… ми цю програму переформатували. Я хочу сказати, що у нас 

Фонд підтримки підприємництва, який здійснює компенсацію цих 

відсоткових ставок, по суті, знаходиться під Мінфіном. Але у нас, поки що. 

Але Мінекономіки протягом всього військового часу здійснює 

доопрацювання або зміни до цієї програми. Так, ви пам'ятаєте, що був 

підвищений ліміт для аграріїв під час посівної. Те ж саме, був підвищений 

ліміт для торговельних мереж. На жаль, були нюанси з банками, які 

доопрацьовуються весь час. І зараз ми переформатували і пропонуємо на 

відновлення підприємств в тому числі.  

Далі - програма "єОселя". Це хороша іпотечна програма, яка насправді 

може, з нашої точки зору, якщо беремо економіку, дати великий поштовх 

розвитку будівництва, розуміючи, що, по суті, у будівництві взагалі 

найвищий рівень локалізації із всіх сфер виробничої діяльності. Має, я 

відверто кажу, дуже великий попит. Ми поки що не запустили повноцінну 

програму в Дії, а люди поки що залишають, по суті, заявки, пишуть, який 

об'єкт, і далі банк з ними зв'язується. 

Задача від Президента була сконструювати програму для кадрових 

військових, для медичних працівників, для працівників педагогічних на 



першому етапі, а далі запустити вже масову іпотеку. І в нас, якщо ви 

подивитесь на заявки, їх велика кількість. 30 тисяч це всього заяв, які люди 

там заповнювали, наполовину заповнили і зупинилися. Відповідно люди 

розуміють, що в них є і завдаток перший, і вони розуміють, які об'єкти, який 

банк. Це їх аж у нас 14 тисяч заяв, з яких 74 відсотки – це якраз кадрові 

військові. 

Задача, зараз ця програма реалізовується через Укрфінжитло, через 

структуру, в них є кошти на цей рік. Ми зараз вирішуємо питання з 

наступним роком, тому що насправді, продукт правильний і хороший. 

Питання, звичайно, в тому, яким чином, несильно обтяжуючи державний 

бюджет, взагалі рухати економіку, рухати взагалі будь-які програми. Тому 

що, в принципі, всі наші задачі і робота з міжнародниками зараз проглядає 

тільки в тому, щоб покрити дефіцит, – ніяких розвиткових речей там не має. 

Тому це у нас задача до кінця року… 

 

_______________. …  бюджет. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. У Мінфіну зрозуміла задача, пріоритет - це 

закрити дефіцит бюджету. 38 мільярдів доларів залучити для того, щоб 

закрити дефіцит. У нас задача як у Міністерства економіки, вона ж звичайно, 

крім того, що ми розділяємо з Мінфіном цю відповідальність, у нас ще задача 

зробити так, щоб після того, як наші міжнародні партнери за рік або за 

півтора, не можна сказати, втомляться, да, а можна сказати, призупинять або 

зменшать обсяги допомоги, або допомога стане не такою регулярною, – бути 

впевненими, що ми стоїмо обома ногами на землі і наш бізнес продовжує 

працювати. 

Тому нам вкрай необхідно, щоб ви нам теж допомагали з усіма цими 

програмами: "5-7-9" і по програмам нашим і по оселях, по грантовим 

допомагали нам працювати з Мінфіном, в тому числі і з міжнародниками, 

залучаючи їх до цих програм. Тому що ми всі розуміємо, що є задача у 



наших там G7 і ЄС, вони зараз дивляться виключно на питання покриття 

дефіциту. 

 

МОВЧАН. Можна назад на попередній слайд?… 14 тисяч заявок, 74 

відсотки військовим. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Військовим. 

 

МОВЧАН. А як, так не зрозуміло, хто за це заплатить. Тобто зрозуміло, 

в державному бюджеті грошей немає. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ні, в цьому році є кошти. 

 

ФОМЕНКО. Є видатки … (Не чути)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Є кошти в Укрфінжитлі. На кінець року, я думаю, 

що там десь 1500-1700 квартир до кінця року, вони видадуть. Це на цей рік. 

Укрфінжитло?  

 

КУБІВ. Да, цікаво. Вона не треба… 

 

СВИРИДЕНКО. Ну, вона не цікава, вона зараз вже зрозуміла. Ну, нам. 

Тому що окремо, я думаю, що, до речі, можна окремо вам заслухати і 

Укрфінжитло в тому числі. І в тому числі заслухати, щоб ви теж подивилися 

на керівництво і на їх плани, і на їх розуміння. У вас буде багато цих питань 

по іпотеці. 

 

КУБІВ С.І. Там питання найголовніше, яке буде виникати, коли, ясно, 

все запуститься, старт власний і все буде гарно, так? Але коли пройде 5, 7, 10 

років і коли будуть формувати резерви, фінансові резерви, то там будуть 

виникати проблеми. Тобто треба подивитися механізм…  



 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Модель на п'ять років.  

 

КУБІВ С.І. А, ви розумієте, а ми ж вводимо не на п'ять років? 

Реально… 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А.  Ми говоримо – на 20 років, тому що у нас же ж 

кредити на 20 років.  

 

КУБІВ С.І. І про 20 мільярдів, розумієте, так?  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Да. По грантовим програмам. Чому це важливо? 

Я би насправді це розглядала разом би з питаннями безробіття в тому числі. 

Значить, просто, щоб розуміти, що таке…у нас там, напевно, буде далі, я 

просто не хочу багато часу займати, але, що таке ринок праці сьогодні? 

Ринок праці – це кількість безробітних в минулому – 1,7, зараз – 2,6, це 

кількість вакансій на ринку в п'ять разів менше ніж в минулому році. 

Зрозуміло, що грантові програми – це хороший механізм для тих, хто 

має підприємницькі здібності, ініціативу і погоджується на головну вимогу 

цих грантових програм, а саме: створення щонайменше один-два робочих 

місця для мікрогрантів, в таку історію заходити. Мікрогрант – це дійсно, там 

повернення коштів виключно сплатою податків в бюджети всіх рівнів. Якщо 

ми кажемо про більш масштабні речі, мається на увазі переробні 

підприємства, власне, видаються і гранти на власний сад. 

Це все програми, які передбачають співфінансування заявника і 

держави. Звичайно, що тут, отут якраз ми спілкуємося окремо з нашими 

міжнародними партнерами, з тим же USAID і іншими структурами і будемо 

теж за можливості просити вас це робити, тому що просто базова точка – це у 

нас дійсно дефіцит, ви його бачили. Ми виділяємо кошти, але, звичайно, 

заявок, отриманих 15 тисяч, з яких ухвалено позитивних рішень, по суті, 2 

тисячі 391, не може задовільнити попит українців. І я ж кажу, цікаво те, що 



більшість цих програм потребує співфінансування і люди готові ці 

співфінансування давати – 20 відсотків, 50 в залежності від програми.  

Тому тут потрібно буде ваше залучення, бо інакше кількість вакансій у 

роботодавців, вона суттєво не збільшиться. Це зрозуміло. Люди будуть 

повертатися весною з-за кордону і ми стикнемося з проблемою безробіття в 

повній мірі. Це ми зараз ще не до кінця це відчуваємо, але я думаю, що 

восени і влітку це буде розгортання цих процесів на повну. 

Тому це мікрогранти, "Власна справа"... – це програма Мінекономіки 

разом з МінАПК, і ще в нас є окрема програма, запущена, але на старті у 

Федорова.  

Йдемо тоді далі. Компенсація для... (Не чути)  

 

_______________. (Не чути) це АПК. (Не чути), яка була позитивно, 

але найменша з фактично виділених.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Да, по ВПО, це теж компенсація для ВПО, 

програма діюча для роботодавців, які взяли на роботу людей з числа ВПО, 

але це не з державного бюджету, а з фонду по безробіттю відбувається 

компенсація частини виплаченої заробітної плати. Це просто із таких діючих 

програм вам описали те, що є.  

Так, можемо далі рухатись. Ми запустили громадські роботи. Чому ми 

їх запустили? Ми зменшили на законодавчому рівні час виплати допомоги по 

безробіттю з 12 місяців до 3-х. Тому що в країні, яка знаходиться у війні, 

дозволити собі виплачувати допомогу по безробіттю для тих людей, які 

мають повну функціональну здатність працювати, ми не можемо, на жаль, 

чи, на щастя. 

Тому у нас є, по суті, з вами дві категорії: ми або працюємо, або 

воюємо, третьої категорії у нас немає. Тому зменшили з 12 місяців до 3-х 

виплату, але на противагу і подивилися, яка середня сума виплаченої 

допомоги була в минулому році – 4 тисячі 800 гривень. Ми сказали, що 

давайте ми по-іншому: є громадські роботи, є області, є голови ВЦА, які 



зараз готуються до опалювального сезону, яким потрібно розбирати завали, 

будувати стіни, готуватися до опалювального періоду. Ми готові вам з Фонду 

по безробіттю компенсувати щонайменше заробітну плату мінімальну, 

обласні бюджети мають, до речі, можливість теж пропорційно докладати, да, 

бюджети обласні… 

 

СКОРИК. Що значить пропорційно? 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ми не можемо докладати 50 на 50, 60 на 40 в 

залежності віку. І у нас перші тисячі людей на ці громадські роботи 

працевлаштовані …(Не чути) Да вони працюють, вчора ми фіксували. 

 

СКОРИК. Скільки вони там отримують?  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Вони отримують мінімум – 6 500, 6 700 в 

залежності від областей, але я ж кажу, що в  минулому році ці безробітні, які 

б стояли в центрі зайнятості, отримували б 4 800, 5 тисяч і менше. 

 

КУБІВ. Тобто фінансування все одно з Фонду безробіття? 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ми в межах бюджету. Ми зробили, дивись, це 

важка реформа, чому? Тому що це треба змінювати свідомість людей, ми ж 

розуміємо, якщо подивитися на статистику і на безробітних, то вони 

безробітні не тому, що вони не можуть знайти роботу, а тому що вони не 

хочуть працювати. Ну, це такі реалії. А ми не можемо просто собі цього 

дозволити. У нас є задачі, які перед нами як перед державою стоять, нам їх 

треба виконувати. І ми готові за це платити, ми не готові платити тим, хто не 

хоче працювати.  

 

МАГОМЕДОВ. … (Не чути) у нас есть еще одна проблема с которой 

сталкиваюсь в Донецкой области … (Не чути) люди сидят, получают 



зарплату там 6, 7, сколько… (Не чути) реально работающую шахту, где 

платят 30, и они не идут туда работать, получают 8, ничего не делают: мы 

лучше посидим. 

 

СКОРИК. Так в чем проблема, если они не идут? 

 

МАГОМЕДОВ. Так проблема в том, что мы платим за это деньги, 

потому что они сидят и нихрена не делают, и мы будем продолжать эти 

деньги платить, и никто про это не скажет. 

 

_______________. Они не идут… через ризики? 

 

_МАГОМЕДОВ. Нет. Просто нет? 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Они не хотят работать. 

 

МАГОМЕДОВ. Не хотят работать. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Потому что там работа... 

 

_______________. Это тема ... (Не чути) 

 

МАГОМЕДОВ. Переходять в тінь і получають ... (Загальна дискусія)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Да, зрозуміло, що сказати... сказати, що реформи 

в сфері соціальної сфери – це дуже популярні реформи, мы ж, конечно, не 

можем, но… 

 

_______________. (Не чути)  

 



СВИРИДЕНКО Ю.А. Ти бачиш, це важка реформа, я кажу зразу, тому 

що люди, які звикли... 

 

КИЦАК Є по областях усіх? 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. А? По всем областям. Ми кожен тиждень... 

 

_______________. (Не чути)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. А ми... Тетяна Бережна дасть... Значить, ми 

кожен тиждень  проводимо... 

 

КИЦАК. Хто скільки  залучив... 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Да, ми кожен тиждень проводимо селектори з 

областями задля того, щоб вони залучали, для того, щоб вони визначали цей 

перелік робіт і зверталися до центру зайнятості, щоб ми могли їм це 

компенсувати. Це непогана історія, тим паче, що роботи в областях дуже 

багато, підготовчої – так точно. 

Так, давайте ми тоді, значить, що ми ще? Ми запустили платформу 

Advantage Ukraine для інвесторів, значить, де люди по десяти галузям, мають 

можливість інвестори залишати заявки. У нас 413 – це запитів, які вже більш-

менш... 

 

ФОМЕНКО. Більш-менш предметні, да, тому що там є багато сміття, 

але це таке, з чим можна працювати. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Зрозуміло, що Штати, Британія, в нас де більший 

попит, цікавість з цих країн. Значить, у нас є команда людей, які працюють з 

цими запитами, обробляють, зв'язуються для того, щоб зрозуміти, наскільки 



серйозні їх наміри інвестувати або проводити Due Diligence під час 

військового стану, наскільки, в чому їм потрібна допомога. 

Ми можемо, значить, і перше питання, яке піднімають всі ці інвестори, 

і я думаю, що будуть піднімати всі ці компанії, яких ми теж долучаємо до 

ініціативи відновлення України під час війни, це питання фінансування 

військових ризиків. Військові ризики, да. Є домовленість перша – з МІGA – 

це частина Світового банку, вони… в цьому році у нас, перед нами задача – 

хоча б один-два інвестиційні проекти застрахувати через, за участю цієї 

МІGA – Multilateral investment… 

 

ФОМЕНКО. Multilateral investment Guarantee Agency. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. …да. Вони виділяють відносно невеликі кошти 

на цей рік, у них є там залишок – 30 мільйонів доларів, але нам для того, щоб 

покрити один-два інвестпроекти невеликі, хоча б відкатати цей механізм, ми 

спробуємо. Вони покривають до 90 відсотків вартості проекту. Зараз якраз у 

нас перемовини йдуть, я думаю, що до кінця року один-два ми зробимо. 

Є така ж, в принципі, функція або послуга у DFC, але є нюанс в тому, 

що DFC давно цього не робить. DFC в основному зараз фокусується на 

фінансуванні, а не на страхуванні. Вони це робили останній раз, коли у нас 

війна на Балканах була, мені здається. А після цього вони, воно в портфелі у 

них є, в статуті, але вони не використовують це. У нас задача зараз, щоб DFC 

прийняли відповідне рішення, і задача розгорнути експортно-кредитні 

агентства G7 теж на фінансування цих військових ризиків.  

Але я думаю, що насправді буде все відбуватися наступним чином. 

Якщо MIGA покаже, що вони застрахували щонайменше один-два ці 

інвестпроектів під час війни в Україні, нам буде легше цю ідею просувати 

серед країн G7. Бо ми попередньо проводили, була попередньо зустріч 

міністрів торгівлі, економіки в Німеччині, нас туди запросили як учасника, і 

ми піднімали це питання. Але їм треба якийсь позитивний приклад. 

Зрозуміло, що… 



 

_______________. Так і DFC…(Не чути) 

 

_______________. Це в одні руки вони готові… (Не чути) мільярди, але 

це декларують вони так, кажуть, що… (Не чути) (Загальна дискусія) 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Вони можуть нормативно… Значить, у нас 

MIGA, на наступний рік у нас задача – мільярд гривень, ой  мільярд доларів. 

Значить, це задача, і MIGA просить, що давайте долучати міжнародних 

партнерів, які, наприклад, не готові через свої ЕК це робити, давайте 

розгортати їх, це робити. Давайте результати їх на трастовий фонд Світового 

банку і через них фінансувати військові ризики України. І буде страхування 

важливе. Я думала, що це будуть виключно іноземні компанії, але питання в 

тому, що вони по суті готові працювати з українським бізнесом. 

 

ФОМЕНКО. DFC точно підтверджують, що вони готові фінансувати, в 

тому числі і в українських інвесторів  (Не чути) 

Принаймні заслали на них два кейси, один  там де іноземний  інвестор, 

і другий там, де наш український.. (Не чути) 

  

СКОРИК М.Л. Дмитро Андрійович, я хотів вибачитися, з вашого 

дозволу. Я хотів піти. У нас нарада з фракцією. 

 Я хотів, щоб мій голос долучили до того, щоб прийняти звіт. Чесно 

кажучи, це найкращий звіт з тих, що я бачив всю каденцію, незважаючи на 

величезну кількість ризиків та загроз, які стоять перед економікою. Я 

найкраще не чув, абсолютно адекватне сприйняття ситуації, чіткі кроки. Я 

готовий підтримувати ті напрацювання, які є в міністерстві. Мені було дуже 

приємно почути сьогоднішній звіт. Я кажу ще раз, дуже професійно і дуже 

адекватно. Дякую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) дякую дуже. Давайте, щоб ваш голос 

зарахувався і присутність на комітеті, проголосуємо порядок денний швидко 

просто. Добре? Я думаю, що нас колеги з міністерства пробачать. Да, одну 

хвилинку буквально, це щоб для звітності. 

Колеги, порядок денний. Там було прохання Роксолани Андріївни 

другий і третій пункт перенести на наступне засідання 5521-1 і 6464. У нас 

таким чином лишається перший і четвертий пункт. Перший – звіт міністра 

економіки віцепрем'єр-міністра Свириденко. І другий – буде по плану 

відновлення України від наслідків війни, це пропозиція проведення слухань 

комітетських, наскільки я розумію. І "Різне". Тобто 3 пункти.  

Прошу голосувати, якщо не буде заперечень або пропозицій. 

Буймістер. А, ну ми ж…  Я вже звик в онлайн-режимі. Вибачте.  

Всі – за. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Порядок 

денний ухвалений. Дякую. 

Микола Леонідович, дякую дуже.  

 

МОВЧАН. Можна запитання до позапопереднього слайду, там де  (Не 

чути), Можна поговорити з командою, яка цим займається?  

Я просто опікуюсь тими регіонами і буду… (Не чути) , якщо це 

реально якийсь проект залучити. У нас є велика кількість і brownfield і 

greenfield, якщо треба … (Не чути) 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ці три банки відповідають… (Не чути) 

інтелектуальна власність …(Не чути) це Качка, да, Тарас Андрійович, вічний 

заступник міністра економіки… 

 

_______________. … (Не чути) 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. … міністр економіки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чотирьох здається, що в … 



 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ігор Олександрович Хоменко – питання 

мобілізаційна підготовка, бронювання, виїзди з-за кордону, державний 

резерв. Да, у нас Надія Бігун – це закупівлі, і Денис Ігорович Кудін – все 

інше, що є в міністерстві …(Не чути) Денис Ігорович займається: 

макропрогноз, корпоративне управління і багато інших, підприємництво, да, 

багато інших… 

 

КУДІН. Ще малий, середній бізнес. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Да, у Саши ще малий, середній бізнес. 

 

_____________. (Не чути)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. У нас в залежності, яке підприємництво, яке 

малий середній бізнес і які питання, тому що у нас питань багато, тому з 

Олександра можна по регіонах, по залученням. 

І у нас там на останок ще залишилися слайди по індустріальним паркам 

і по "інвестняням", це теж до Олександра. У нас були ініціативи від наших 

колег у Мінрегіону забрати індустріальні парки собі як інструмент… але не 

вдалося, да. 

Залишилися індустріальні парки у сфері управління Міністерства 

економіки, ми всі нормативні документи готуємо, звичайно, що велике 

питання - це по коштах на наступний рік у Державному бюджеті по 

відшкодуванню там відсоткових ставок і коштів щодо приєднання і все інше. 

Це буде, звичайно, великий для нас виклик, ми всю "нормативку" звичайно 

готуємо, але реальність… 

 

КИЦАК. Можна парочку питань. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Да. 



 

КИЦАК. Я не знаю, чи вже ставили, чи ні. Цікаво, як відреагував 

ринок? От недавно вже вступив в дію Закон про локалізацію на всі 10 

процентів української складової. Переналаштовується український виробник 

на різні речі, які закупляються державою… (Не чути) чи ні? Це я просто з 

цим стикнувся, тому питаю. 

 

СВИРИДЕНКО. Ринок... (Не чути)  

 

БІГУН. (Не чути) відповісти. Насправді в нас... (Не чути) Дуже 

позитивно. І це стосується тих, хто в Україні вже має виробництво і хочуть 

розвивати, інвестувати в Україну, да, і це ті, які налаштовані на те, щоб... (Не 

чути) розвивати. 

І ми бачимо, що є низка підприємств, які почали шляхи... (Не чути) 

шукати. І, напевно, там по цій частині позитивного фідбеку є лише питання, 

що є низка іноземних виробників, які забезпечували 10 відсотків локалізації, 

наступного року в нас локалізації... стає 15 відсотків. І вони кажуть, що зараз 

такі часи, що важко нарощувати локалізацію, тому, можливо, подивіться для 

того, щоб... (Не чути) могли збільшувати. Отакі питання чутні, але я думаю... 

 

КИЦАК. А як в іноземного виробника війна відчувається, мені цікаво? 

У них же війни, не йде на їх територію, все імпортується, завозиться. 

  

БІГУН. Дивіться, вони імпортують, але вони можуть шукати, крім 

партнерів, якусь складову вартості забезпечення в межах 10-и... 

 

КИЦАК. У нас же ж в основному тут дистриб'ютори, які просто 

реалізують, правильно?  

 

БІГУН. (Не чути) готові імпортуватися і готові шукати партнерів, які 

будуть забезпечувати цю складову, 10 відсотків, далі 15, і вони підтримують. 



Є друга частина – це ті, хто не готові... (Не чути) для них це означає, 

що вони можуть... (Не чути) Але ми з колегами, в тому числі з вашим 

комітетом, активно в нас... (Не чути) для того, щоб у нас не виникало 

ситуації, коли вимога є, а вона якось … (Не чути)  

 

КИЦАК. І підприємства, вони прийняли рішення стратегічно виходити 

з ринку України чи відкривати тут свої якісь, наприклад, я не знаю, маленькі 

виробництва, а габаритна, вузлова зборка – в Європі, наприклад, щоб тут був 

компонент. Яка їхня позиція?  

 

БІГУН. Організація працює за державні закупівлі. Є ще приватний 

ринок, він, звичайно, зараз трохи менший, але він, тим не менше, є другим. 

Локалізація у нас працює по певних… (Не чути) У нас є Угода по GРA, 

згідно до якої, якщо у нас сума закупівлі перевищує ту межу – до 30 тисяч 

євро, то далі понад цієї суми у нас під обмеженнями локалізації 

потрапляють… (Не чути) країнам-партнерам, які доєдналися до Угоди по 

GPA. Це 44 країни і там Європа, США, Австралія, Японія – основні наші 

партнери. Відповідно для виробників, які з цих країн…(Не чути) ринок 

залишиться, да, не виключається… закупівлі, і вони можуть продовжувати 

працювати, їм на підтвердження у GPA треба подати сертифікат, щоб він 

підтвердив, що Україна … (Не чути) одна з країн, яка є частиною Угоди з 

GPA. 

Тому питання, про які ви кажете, можуть виникати у китайських 

виробників, у турецьких, тому що вони не є частиною Угоди по GPA… (Не 

чути)  

 

КИЦАК. А в нас уже запустився ринок вільної торгівлі з Туреччиною, 

правильно?  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Запустився, але публічні закупівлі не входять в 

угоду. Тобто Угода про ЗВТ з Туреччиною не регулює публічні закупівлі.  



 

СВИРИДЕНКО Ю.А. У нас запустився… Я розкажу, ЗВТ підписана, 

але потребує ратифікації у Верховній Раді. Над чим ми зараз працюємо з 

Туреччиною, і працює Тарас Качка над тим, що все-таки, коли почалася війна 

Європейський Союз пішов на поступки і прибрав мита, всі мита з 

українських товарів. Звичайно, що ви порівняєте ЗВТ з Туреччиною, яка 

підписувалася на початку лютого, мені здається, це було, коли Ердоган 

приїжджав з візитом до Києва, звичайно, що там угода такого не передбачає. 

І по суті, якщо ви порівняєте, то звичайно, вона виглядає дещо, ну, дещо 

дискримінаційно. 

Що ми зараз намагаємося зробити з турками? Домовитися, щоб 

зробити додаток до цієї Угоди і по найбільш чутливому сектору, а саме, 

легкої промисловості, зробити значний перехідний період. От про що ми 

домовляємося. Її можна ратифіковувати, вона непогана, ця угода, і це треба 

рухатися, тому що хоча українські товари з'являться на полках в Туреччині. 

Питання зараз просто в легкій промисловості. Чому це важливо? По 

суті, ми ж розуміємо, у нас, з огляду на дефіцит бюджету і взагалі на 

ситуацію економічну, можливості підтримати бізнес, окрім розміщення 

державного замовлення, немає. І легпром – це літні курточки, зимовий одяг 

військовий, это простыни, все остальное. Нам надо, чтобы не уходил заказ в 

Турцию. Тому ми... 

 

КУБІВ С.І. Питання в тому, колеги, так я для відома, те, що Юлія 

Анатоліївна сказала, було взагалі 23 з лишнім тисячі позицій... 

 

_______________. Да. 

 

КУБІВ С.І. 22 з лишнім тисячі погодили, лишилося найважче – тисяча 

700 позицій. Середи тисячі 700 позицій там є біля 11 блоків, це може 

сказати... Де він? Не бачу. 

 



СВИРИДЕНКО Ю.А. Тарас. 

 

КУБІВ С.І. От, Тарас, може це сказати, що там лишилося, але є 10 

позицій дуже чутливих. Розумієте? Тому що їдеш в Корею, їдеш в Японію, то 

мука українського зерна продається там, але мукомоли є Туреччини, ... (Не 

чути) в легкій галузі ... (Не чути) Тобто тут треба дуже обережно, дійсно 

інструмент перехідного періоду – це те, що можна вирішити питання. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ну, от в нас така задача Тарасу Андрійовичу 

сформульована. Тарас Андрійович, коли ти виконаєш? 

 

КАЧКА Т.А. Протягом листопада місяця ми плануємо ... (Не чути)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Якщо ми домовимося по легпрому, ну, це 

найбільш чутливо, навіть коли були переговори, у нас була легпром вся під 

Кабміном. 

 

_______________. Вони категорично до цього? 

 

КАЧКА. Вони – нормально. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Вони – нормально. Чому? Тому що вони ж 

тканину купують, беруть з Туреччини. (Загальна дискусія)  

 

КАЧКА. Якщо брати текстильну галузь, ми коли консультації робили, 

сама текстильна галузь дуже розрізнена. Є частина індустрії, яка говорить, 

що їм потрібна угода з Туреччиною, тому що вони використовують турецькі 

тканини для експорту в ЄС, це приватні. Ті, що напряму конкурують, 

наприклад, виробники тканини (Не чути), вони проти цієї угоди, тому що 

вони бояться… (Не чути) по тканині. Є проблема закупівель, теж присутня. 

Тому що вона присутня, деякі замовлення йдуть від турецьких компаній. 



Тобто тут немає такого, що в цілому індустрія програє, або в цілому 

продають. Просто різні рівнонаправлені, там котрі є всередині цієї галузі.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Але логічно, я думаю, що… (Не чути) мають 

бути на цей перехідний період… 

 

КАЧКА. Так… 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. …ми би хоча б дали сигнал ринку, що давайте 

через п'ять років буде лібералізація… 

  

КАЧКА. У нас було побажання текстильної галузі по максимуму 10 

років перехідний період мати там в силу зі складних компромісів. Турки 

хотіли миттєву лібералізацію. Ми зійшлися там на п'яти роках, десь 

посередині, плюс там по частинах там подібні ще розбили так, щоб (Не чути)  

61-а, 62 група принаймні по чотирьох кодах, тому що знову ж таки різні 

світові інтереси є. І ми по тих найбільш… (Не чути) кодах збільшимося 

принаймні там до 8 років  або і до 10 років… 

  

СВИРИДЕНКО Ю.А. Як тільки ми домовимося про ці перехідні 

періоди, ми внесемо тоді на ратифікацію. 

  

КУБІВ С.І. Зараз, пане Тарас, це найкраще робити, там їх 80 відсотків 

знецінення, там ситуація непроста.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Поки все добре… інфляція… 

  

КУБІВ С.І. І вони йдуть на вибори, да? Нам треба йти з публічною 

карточкою. (Загальна дискусія) 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви зараз згадали, щоб всує не згадувати вас, я зі 

своїм питанням по молдованам. Я був в Брюсселі і познайомився з вашим 

візаві Альберто Фернандо Діас. Він, до речі, зараз в Україні. 

 

КАЧКА. А він в Київ приїжджав?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, що ми в четвер з ним зустрінемось якраз там по 

ДПП, по всій цій історії. І зустрівся з делегацією азербайджанців і 

молдованами в Брюсселі. Молдовани знов піднімали це питання по нашій цій 

багатостраждальній угоді з ними про торгівлю, там де у нас є якісь… 

 

КАЧКА. Ми проведемо розмови з Комітетом у міжнародних справах з 

Олександром Олександровичем Мережком, повернувся з відрядження, на 

наступному тижні, бо там суто по Закону про міжнародні договори у нас 

війна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Технічно, да? 

 

КАЧКА. Технічно. Тобто по суті… (Не чути) те, щоб проголосувати, 

воно знаходиться в законопроекті 0151, саме його хочемо, щоб його до кінця 

року проголосували… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер. Тобто м'яч на стороні Мережка.  

 

КАЧКА. Так. Ми продискутуємо, сподіваємося, врегулюємо там 

питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Я думаю, що ми будемо завершувати. У нас в 

роботі зараз наступне – це Херсон: запустити там роботу банків, 



супермаркетів і все інше. У нас по банках там ситуація, у нас сьогодні 

Приват базове відділення відкриє, Укрексім – наступний тиждень, Укргаз у 

нас – завтра, Ощад – сьогодні одне відділення і завтра, до суботи буде вже 

працювати три. Задача по продуктам харчування, щоб вони були забезпечені, 

до кінця тижня, Укрзалізниця має провести дорогу, продукти харчування 

мають доставлятися, зараз питання, вчора проводили з ринком…, напевно, 

зробимо якісь опорні точки, магазини по Херсонській області 

Таким самим чином, до речі, розглядаємо по Україні, зробити у зв'язку 

з аварійними відключеннями і розумінням того, що в них… да-да. Тобто 

зробити базові продуктові мережі і під ці базові продуктові мережі вже 

підвозити паливо, домовитися з обленерго і з відповідним міністерством про 

те, щоб в них не відключали.  

Це те, що в нас в роботі. І звичайно, на п'ятницю ж ми на Кабмін 

винесемо… (Не чути) для українських виробників для того, щоб її звільнити 

теж від ввізного мита і від ПДВ, щоб вони мали, не мали, скажемо, 

дискримінаційних речей по відношенню до імпортованих генераторів. Це 

буде на п'ятницю, там в нас питання вчора виникло, я так розумію, що треба 

доповнити буде список. Із того, що на поточному тижні в нас в роботі.   

 

КИЦАК. Юлія Анатоліївна, можна крайнє питання задати? 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Да. 

 

КИЦАК. В нас є безліч економічних інструментів, які… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас, я думаю, що да, будемо скоро відпускати, бо 

нам ще одне питання треба проголосувати.  

 

КИЦАК. Є безліч інструментів економічних, які спрямовані на те, щоб 

залучити іноземних інвесторів, якимось чином стимулювати внутрішнього 

виробника вкладати кошти і так далі. Концесії, індустріальні парки, 



"інвестняні", "інвестпапи" там і так далі. З цих інструментів в умовах війни, 

що працює і що необхідно нам як комітету допиляти для того, щоб воно 

полетіло? 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Індустріальні парки працюють. По ДДП… (Не 

чути) треба… зараз у Галини Янченко, мені здається, є законопроект, де… 

(Не чути) у першому читанні. Там дуже важливо, щоб були зменшені 

терміни по всіх процесах. Хто в нас ще є?.. (Не чути) Перше читання є. 

Другим читанням…  

 

КУДІН. Немає ще першого читання. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. А, немає першого? Зареєструємо там, де 

зменшення… Ну, ми на Кабмін голосували. (Не чути) Треба нас підтримати, 

щоб ми його поставили в порядок денний. А комітет ви ще не пройшли, да?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще не пройшли. По ДПП у мене дуже важливе 

уточнення. Я оце недарма згадав цього Фернандеса Діаса. Вони надіслали 

нам два листа, розгромили повністю законопроект, да. 

 

ГРИБАН. (Не чути) важлива річ, це ми обговорювали на… (Не чути) 

комітеті три тижні тому. Ми з ними дійшли згоди, що ми виконаємо критерії 

по публічних закупівлях по фазі 1, фазі 2 і переходимо на фазу 3 із позиці 

Європейського Союзу (Не чути) Це частина публічних закупівель, і вони 

дуже сильно тиснуть на те, щоб це по максимуму відповідало вимогам 

Європейського Союзу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно. 

 

ГРИБАН. Але при цьому ми були в Сполучених Штатах Америки і 

проводили раду з торгівлі інвестиціями. І там питання теж публічних 



закупівель дуже сильно звучало з точки зору того, що в умовах відбудови ці 

процедури публічних закупівель мають бути: з одного боку прозорі, з іншого 

боку дуже ефективні. 

Тому це буде предмет наших дискусій і з Брюсселем, і з Вашингтоном 

дуже детальний, але він буде включати публічно приватне партнерство як 

один з різновидів фактично публічних закупівель. Тому там все, грубо 

кажучи однозначно з тої позиції в Брюсселі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хотів принагідно запросити представника від 

міністерства, бажаного профільного, заступника по цьому. Я так розумію, це 

пан Грибан, будете, ви, так? По ДПП, по ДПП на четвер ми хочемо провести 

робочу групу і буде присутній цей товариш Фернандес Діас цей. І якраз ми 

узгодимо всі позиції між собою, щоб далі спокійно собі рухатись і всі були. Я 

думаю, що попередньо на 12-ту, четвер, завтра, да-да. Враховуючи, що 

скасували завтра засідання, то, скоріше за все, о 12-й. 

У мене дуже коротке питання, колеги, з вашого дозволу. Питання по 

цінах: по збільшенням цін оптових, роздрібних, середнє збільшення. Є у вас 

дані якісь? Так-так закупівельні, на суму інфляції, так, плюс-мінус.  

І питання у мене ще по мобілізаційному плану на період війни. Чи 

складався він? Ми говорили ще з Рустемом Умеровим з приводу 

пріоритетних об'єктів стратегічних, які не підлягають приватизації. Я думаю, 

що це має корелюватися з вашим розумінням пріоритетних галузей 

економіки в тому числі. І нам би потрібно було, зважаючи на це, затвердити 

нарешті перелік об'єктів, які не підлягають приватизації, бо він досі висить в 

повітрі. І виходячи з цього, так само зрозуміти позицію міністерства.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. По мобілізаційним завданням не дуже зрозуміло 

запитання. Кожне міністерство має мобзавдання. Да. 

 

ГРИБАН. Дозвольте, я. по мобзавданню, по мобплану є позиція 

Міноборони, в якій пропонують відкласти доробку мобілізаційного плану, 



зараз заморозити і після перемоги вже доробляти його з врахуванням реалій, 

які є. Тому що той план, який зараз був розроблений, але не затверджений, 

наприклад, по Азовсталі і людський ресурс, і матеріальний ресурс, і запасні 

командні пункти на ті східні території, то єсть він не відповідає сучасним 

реаліям. 

Тому ми відпрацьовуємо з Генштабом, з Міноборони, є позиція 

Міноборони призупинити зараз доробку мобілізаційного плану і потім 

повернутися до цього після перемоги з урахуванням тих реалій, які будуть. 

Ну, там, може, Бєлгородська область, Ростовська ще…  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Моє розуміння було, що Азовсталь – зрозуміло, але є 

купа цивільних підприємств, які виробляють продукцію, яка була потрібна 

для військових потреб... 

 

ГРИБАН. План не був затверджений Кабміном, тому що навіть деякі 

центральні органи виконавчої влади не мали режиму секретних відділів і 

тому не доробили. Тому зараз от…  

Юлія Анатоліївна, дякую. Питань більше не маю.  

 

_______________. Будь ласка … (Не чути)  

 

_______________. Дякую. У мене є коментар щодо закупівель. Ми 

віддали повноваження на Мінекономіки регулювати, але є побажання мені… 

Я тоді був переконаний, що цей інструмент дасть вам можливість зробити те, 

чого не було зроблено в парламенті. Тобто, наприклад, швидше перейти до 

альтернативних процедур типу цих електронних каталогів там, де ми, 

наприклад, знаємо, досвід з семи років існування системи публічних 

закупівель і модуль аналітики, він дає можливість проаналізувати, де 

прогалини, де які інструменти неефективні і на які краще перейти. Тобто це 

вже давним-давно обговорюється. 



Моє питання чи ви рухаєтесь в цьому плані, чи ви тільки зараз 

повернулися до конкурентної процедури? 

 

БІГУН. Дякую дуже за запитання. У нас 12 жовтня була прийнята 

Постанова… (Не чути), якою ми спростили … (Не чути) Ми дозволили 

продавати … (Не чути) Ми зняли низку вимог, які раніше були обов'язкові, в 

тому числі щодо верифікації… (Не чути) закон, який має право офіційно 

зазначати по товарах треба вимагати, чи не треба. Певні вимоги, наприклад, 

відсутня заборгованість по податках, сказали, що це не обов'язково. У нас …. 

(Не чути) це комплексно існує, комплексний підхід. І по каталогах також ми 

сказали, що по каталогам можна купувати без верхнього… (Не чути), що це 

дуже швидка процедура. Юлія Анатоліївна казала, що теж… (Не чути) 17 

днів, а в каталогах закупівля в середньому триває 7-8 днів, тобто ще швидше. 

Тому воно працює вже місяць. За цей місяць ми робимо аналітику. Ну, 

трошки збільшується потреба, тому що… (Не чути) дані, але я думаю, що 

там ще через декілька тижнів ми готові зробити окрему презентацію по 

результатах, куди ми рухаємось, якого результату ми досягли. Але загальна 

концепція, ми дуже дякуємо депутатам за те, що підтримали ініціативу і 

особливості визначати… (Не чути) і рухати постанову в бік її покращення. 

Десь, де ми будемо бачити, що потрібно…(Не чути) 

 

МОВЧАН. Просто там реально дуже багато проблем і їх треба активно 

виправити. 

І ще одне питання, Юлія Анатоліївна, вибачте, коротке. (Загальна 

дискусія)  

Дивіться, у мене в окрузі націоналізували два підприємства. З одним 

зрозуміло, що буде, тому що воно живе, а є одне, яке називається АвтоКрАЗ, 

воно в процедурі банкрутства. І ще одне в Запоріжжі – 

Запоріжтрансформатор. І тут я розумію, що воно у сфері управління 

Міністерства оборони, але як центральний орган виконавчої влади, який 



займається питаннями управління, корпоративного управління, ну, у вас має 

бути якась позиція про те, що робити з підприємством…  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. …і працювати. Це наша позиція: вони мають 

працювати і все. А те, що вони під Мінобороною, там іншого варіанту не 

може бути.  

 

ГРИБАН_. Дозвольте, я… (Шум у залі) 

Дійсно є рішення РНБО, де пакети акцій передані в Міністерство 

оборони. Міноборони мають сформувати зараз наглядову раду, управління 

підприємствами і повністю завантажити своїми замовленнями. Тобто вони 

зараз якраз займаються призначенням керівництва цих підприємств і мають 

повністю завантажити своїми замовленнями … (Не чути) Я працював вісім 

років на … (Не чути) тому потреба в таких машинах там десятки тисяч. Тому 

це на роки, да, врахування… (Не чути)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Тому процес, шукають, якщо…менеджмент. 

 

МОВЧАН. Да. Просто частина холдингової компанії втрачена. Тобто 

хтось, якісь заводи вже ліквідували, які в інших містах, хтось в окупації 

залишився і тут незрозуміло. Тобто о'кей, добре. (Загальна дискусія)  

 

ЛІЧМАН. Всім зрозуміло, що  (Не чути) 

Зрозуміло, що немає інфраструктурних ніяких речей, які б допомогли. 

Підприємствам потрібно багато інвестувати і їм потрібна допомога. І 

зрозуміло, що працювати, як навіть у Києві, вони не зможуть. Тому, мені 

здається, було б корисно зробити якісь спрощені процедури підприємствам, 

щоб вони могли працювати, допомогти в інфраструктурних речах,  тому що 

підприємці не зможуть це зробити. 



І важливо розуміти, що всі хто зараз на території, вони будуть 

працювати без прибутків в збиток чистий. Це зрозуміло, тому що це 

необхідність… (Не чути)  

 

_______________. … без збереження даних. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Я хотів би в своєму коментарі похвалити 

Міністерство економіки за індустріальні парки, бо дійсно швидко була 

зроблена вся "підзаконка", вони запускаються. Бачимо, що реєстр 

розблокований, парки вносяться в реєстр. 

Грошей немає, я знаю. Но принаймні те, що можна було розробити без 

грошей – зробили, а за гроші треба буде поборотися.  

І далі. Я не побачив, чомусь в звіті локалізацію. І грішним ділом 

подумав, що Мінекономіки стыдится цієї реформи. Але насправді щодо 

промисловості, то це найважливіше, що зробило Міністерство економіки за 

всі чотири уряди, які були вже при нашій каденції. 

 

СВИРИДЕНКО. Стільки зробили… (Не чути) ми не встигли з однієї 

презентації.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Це справді для промисловості, це надзвичайно 

важливо. І  тому якби варто її розвивати.  

Далі. Стосовно 5579. Ми почали з Денисом роботу щодо того, щоб 

розібратись, кому насправді видаються ці кредити. Тому що, судячи з 

проміжної статистики є припущення, що ці кредити видаються в значній мірі 

на аграрну сферу і на імпорт товарів або на торгівлю, і дуже маленька частка 

цих кредитів видається на тих, хто щось виробляє в Україні. Має, я 

сподіваюсь, найближчим часом надійти статистика. І якщо це дійсно 

підтвердиться, то потрібно буде, можливо, міняти щось в конфігурації 

Програми "5-7-9" для того, щоб принаймні там половина чи якась суттєва 

частина цих кредитів йшла на реальний сектор, хто виробляє. А вони за 



собою вже торгівлю потягнуть, інакше ми дефіцитним ресурсом імпорт 

стимулюємо.  

Значить, є два невеличких питання. Одне питання стосовно мит. Я вже 

почув, що уряд голосує, виробників ми збираємо, все добре. Чи можливо в 

резервний фонд додати в енергетичний кошик частину, яка буде стосуватися 

обладнання і матеріалів? Бо мені здається, це так само логічно, як і інші 

енергетичні позиції. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ці обладнання і матеріали вони є в державному 

резерві, їх формують самі міністерства, наприклад, Міністерство 

регіонального розвитку та Міністерство інфраструктури… формують такі 

резерви і вони там зберігаються. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Да, просто тут я не побачив, що воно є. Тобто воно 

існує.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Воно існує. 

 

КУДІН. Тобто було декілька нарад під головуванням Першого 

віцепрем'єра, де було поставлено завдання Мінінфраструктурі, 

Мінреінтеграції, Міненерго і так далі сформувати перелік і кількість під 

…(Не чути) випадки, які останнім часом відбуваються. Те, що стосується 

резервного фонду, коли заходить відповідно проект розпорядження… 

Кабміну, ми відпрацьовуємо і політичне рішення приймається на 

відновлення там водопостачання або енергозабезпечення з урахуванням тих 

складських запасів, які мають бути сформовані відповідними відомчими 

ЦОВВами. Це в роботі, в постійній роботі. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Дякую.  

Вчора ми збирали виробників трансформаторів з Денисом Ігоровичем, і 

ми почули, що їх середнє завантаження менше 40 відсотків. 



 

СВИРИДЕНКО. 20-25, да, встановлено… 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Так. Тому відповідно держава може за рахунок 

своїх виробників забезпечити наповнення цього держрезерву принаймні тим, 

що у нас виробляється і на що є відповідно… (Не чути)   

І друге питання, воно трошки більше, воно пов'язане, ну, таке 

стратегічне. От зараз ми почули, що ведеться робота по розширенню 

експорту, ми чуємо там з телевізора, що зернова угода, як її продовжити і так 

далі. Але що ми маємо зробити для того, щоб ми менше експортували 

сировини і більше її переробляли? Я знаю, що були там певні думки про 

ПДВ, можливо, там "5-7-9" у вас програма на  переробку. 

От що саме треба від нас і, які плани є у вас для того, щоб ми… 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Офіс переробної промисловості. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Офіс переробної промисловості ніхто не зробив. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ну, я... (Не чути) бачила. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Ну, я ... (Не чути), може, інші бачили. 

 

РУЩИШИН. Ринки треба. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ні, ну, ми ж з вами домовлялися, що ми будемо 

сідати, неважливо це буде формалізований Офіс переробної промисловості, 

неформалізований, тут же ж питання, зазвичай, в тому, щоб це було просто 

регулярність. Регулярні зустрічі і де ми будемо розглядати і в тому числі, і от 

ми сказали: кредити – раз, там грантова підтримка – два. Далі ми казали, що, 

можливо, треба переглянути, але дуже розумно щодо прибирання мита з 

сировини, була в них одна із ваших... у вас була одна... (Не чути), да, як один 



із запобіжників, да. Ну, у вас же ж там весь перелік заходів є, ви його просто 

– брать и делать. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Да, так і є. (Шум у залі) 

 

РУЩИШИН. Ринки треба на це, ринки на це треба. Ніхто не хоче 

купувати борошно, всі хочуть тільки зерно, це дешевше для них. 

 

_______________. Звичайно. ... (Не чути)  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. (Не чути) є, да, і так як, ну, ми ж на пробу, я 

просто думаю, що у вас уже там кипит работа в Офісі Президента. 

 

_______________. ... (Не чути) давайте ... (Не чути)  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Тільки там, де вона... (Не чути), де ми маємо 

знижку... по ночах збиралися це обговорювати… 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Ясно. ... (Не чути) поставте обговорення 

переробної промисловості. (Загальна дискусія)  

…ми ж не проти неї, просто... (Не чути)синхронізувалося, ми ж для 

чого... 

 

КУБІВ С.І. Да. Я, шановні колеги, шановна Юлія Анатоліївна, перш за 

все дійсно візія і представлення того, що ви сьогодні сказали, – це є досить 

непоганий документ, так, який є. Разом з тим я би хотів звернутися до цілої 

до команди, не вся ваша команда комунікує  з комітетом. Я не буду поіменно, 

але я би... рахую, що ми повинні працювати в одній площадці. Ви дуже 

зайнята, я це розумію абсолютно, але команда по напрямках і засідання 

комітету, є певні законопроекти тої чи іншої галузі. Я думаю, що тут 

комунікація повинна бути  краща. 



Друге, що би я хотів сказати: війна внесла корективи і ми повинні 

робити сьогодні пріоритети. Перше – це військово-промисловий комплекс, і 

це показує практика мінімізації залежності, питання інтелектуальної, 

поєднання суміжних галузей. Я хочу вам сказати, що військово-промисловий 

комплекс, біля 17 галузей дотичних є до випуску там "Вільхи", "Вільхи-М", 

"Нептуна" і ряду інших позицій, я вже не говорю про авіа чи вертольоти, чи 

інші речі і так далі.  

Друга позиція дуже серйозна – це питання енергосистеми, це стикова 

річ, яка показує, що енергосистема кладе все, включаючи і ІТ-технології. Ми 

повинні розуміти, бо ми втрачаємо ринок і вони, ринок переходить в інші 

країни, і ми повинні це робити, такі базові локальні "ІТ долини" чи як 

назвати їх можна, але це можемо робити.  

І третій і дуже важливий інструмент, який повинен бути: я би радив, 

враховуючи те, що я чую по телебаченню, по новинах, які є єдиними, ми 

говоримо про три аспекти, що ми позичаємо гроші, що ми дякуємо, що є 

гранти і інвестиційні кошти. Трошки змінити риторику треба на економічний 

аспект того, що ви сьогодні говорили. А для того, щоб ми отримали спільний 

знаменник фінансів, я би радив взагалі команді, радив просто подивитися, а 

ви рішення свої приймете.  

Є питання фінансового скорингу і є питання скорингу економічного. Є 

миттєвий, є поточний і є довготерміновий. Це 17 цілей, це допоможе нам: і 

комітету, і вам спільно працювати з партнерами в площині і державно-

приватного партнерства, інвестиційного аспекту. І це багато вирішить 

питань. І таким чином ми далі виходимо на позицію управління фінансовою 

стабільністю. І коли ми входимо на управління фінансовою стабільністю, не 

може бути ставка 8, а потім 25, чи 15, а потім 25. Воно ламає психологію, 

ментальні речі, хоча ми розуміємо, як воно повинно іти.  

І наостанок я хотів би сказати по підприємствах. Це не стосується 

вашої команди сьогодні, але там перша чи друга команда, коли тут були 

заступники, вони доказували з хрипотою, хлопці можуть підтвердити, мої 

колеги, вірніше, по комітету, я говорив: передаючи підприємство, треба 



передавати функції контролю. Я назву два підприємства. Це, наприклад, 

Електроважмаш і друге підприємство "Турбоатом", де є європейські кошти 

Світового банку. Одне угробили, друге угробили. І вони були, виходили на 

25,5 мільйонів прибутку, коли тут ми розмовляли, а за два місяці вони стали 

банкротами, а потім допомога енергетичних коштів, інших коштів і  так далі. 

Я до чого це веду? Ця система повинна бути виважена, а це залежить 

від того, що ми сьогодні робимо реформу державних службовців. Я 

підтримую, що держава повинна відійти від невластивих функцій, ми це 

працювали особливо прозоро в 16-му році, це в травні місяці, коли ми почали 

це все робити, базується на тому, що є державні службовці, які є золотим 

запасом для українців. Міняються міністри, міняються політичні фігури і так 

далі, а ті люди мають пам'ять, які передають, супроводжують, ми повинні 

зберегти. 

Я хотів би вас попросити, наприклад, що любу презентацію, яку ми 

показуємо, те, що ми хочемо, о'кей. Але коли, наприклад, до мене звернулись 

і до комітету біля 20 організацій і не тільки, включаючи питання 

міжнародників по промисловому безвізу, наприклад, питання стандартизації і 

метрології. Так, реформувати потрібно, я теж це хотів робити. Ну, не вдалося 

зробити, бо є період закінчення роботи, коли там працюєш, але це треба 

зробити обдумано. 

І через те ми запропонували комітетські слухання, бо кадри метрології і 

стандартизації готуються мінімум сім років після закінчення вузу. Тобто це 

не є відповідями, я просто вам свою думку зі сторони.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Залюбки такі слухання по метрології і 

стандартизації… 

  

КУБІВ С.І. Так. І наостанок, і наостанок. Ми як комітет неполітизовані 

тут і ви це бачите. Ми абсолютно лояльні, професійно налаштовані по 

підтримках. Але ми не підтримуємо те, коли закон лягає тут за 10 хвилин 

кимось представлений і тоді треба ламати ті чи інші речі, це є неправильно. 



Тобто я за те, що законодавча база повинна бути не під об'єкт, не під проект, 

а система управління... (Не чути) 

Дякую. А вам дякую… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович. Дякую, Юлія Анатоліївна. 

Дякую, шановні колеги з Мінекономіки і дякую колегам з комітету за 

конструктивну дискусію. 

Друзі, давайте підведемо риску. У нас є пропозиція взяти до відома 

інформацію Міністерства з питань… Це не те. Колеги, що ж таке? Взяти до 

відома інформацію міністра економіки України щодо функціонування 

реального сектору економіки в умовах воєнного стану, визначених 

стратегічних цілей та шляхів їх досягнень. 

Прошу проголосувати, хто за пропозицію взяти до відома? 

Одноголосно. Скорик не голосував. Всі інші… 

 

КУБІВ С.І. Він підтримав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він підтримав, да. 

Дякую, колеги. Рішення прийнято. Юлія Анатоліївна, колеги, ще раз 

дякуємо вам всім колективно. І дуже чекаємо вас знову до себе. 

Ні. Так, так. Давайте спробуємо  робити це регулярно.  

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Давайте попросимо, ми ж проговорили. Нам 

треба по метрології і стандартизації – раз, поставити. Обговорення по 

матеріальному резерву – два. Із такого що нам? 

 

_______________. (Не чути) 

  

СВИРИДЕНКО Ю.А. По іпотеці. Прохання Укрфінжитло запросити. І 

наш профільний зам буде. Так? 

 



КИЦАК. Це буде об'єднання міністерств. 

 

СВИРИДЕНКО Ю.А. Я не знаю. 

 

МОВЧАН. Ну і нам же по списку заборонили… (Не чути) 

  

СВИРИДЕНКО Ю.А. Я думаю, що тут список, напевно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Воно корелюється з вашими стратегічними галузями.  

 

МОВЧАН. Ми маємо інформацію. Ми зробимо… (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, швиденько поки є ще час, давайте перейдемо до другого 

питання одразу. (Загальна дискусія) 

На зв'язку, дякую. 

  

СВИРИДЕНКО Ю.А. До побачення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До побачення. Дякую. 

Колеги, давайте швиденько проголосуємо пропозицію від Українського 

союзу промисловців і підприємців щодо проведення слухань на тему: "План 

відновлення України від наслідків війни", з відкритою датою пропозиція. 

Немає заперечень? 

Ставлю на голосування пропозицію ухвалити проведення таких 

слухань. Це комітетські слухання, правда? Комітетських слухань на тему: 

"План відновлення України від наслідків війни" з відкритою датою.  

Прошу голосувати. Хто – за?  

Степан Іванович – за? Комітетські слухання.  

 

КУБІВ С.І. За. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую.  

Всі – за. Рішення прийнято.  

І, друзі, значить, останнє. Те, що я написав в чаті, я сподіваюся, хтось 

встиг подивитися. У нас в понеділок виносився на розгляд проект Закону 

5648, багатостраждальний цей по держдопомозі. Значить, ми провели 

консультації з Дмитром Давидовичем і з Роксоланою Андріївною, з 

Антимонопольним комітетом, з Міністерством економіки з приводу того, що 

у нас реалії європейського законодавства щодо регулювання державної 

допомоги дуже сильно відрізняються від реалій українських, в яких ми зараз 

знаходимося. І особливо від ролі держави, яку вона буде грати в процесі 

відновлення країни. 

Тому в якості компромісного варіанту, зважаючи на те, що цей закон, 

на жаль, чомусь рахується євроінтеграційним, було прийнято рішення, про 

яке я написав в чаті. Тобто ми формально погоджуємося провести його на 

перше читання, але з включенням в "Перехідні положення" пункту про те, що 

це буде працювати через п'ять років з моменту закінчення або з моменту 

набуття повноправного членства в ЄС.  

Тому для того, щоб нам це проголосувати, колеги, треба буде спочатку 

включити його в порядок денний засідання комітету. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, звісно, давайте. І далі вже провести два 

голосування конкретно по цій нормі. Давайте включимо його тоді до порядку 

денного. 

Колеги, виношу на голосування пропозицію включити до порядку 

денного засідання, сьогоднішнього засідання Комітету з питань економічного 

розвитку проект Закону 5648.  

Прошу голосувати. Хто – за?  

Всі – за, чи є, хто утримався? 



Утримався Рущишин. 

Дякую. У нас рішення прийнято.  

 

Дмитро Давидович, перед тим, як перейдемо до голосування, будь 

ласка. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Дякую. 

Колеги, я хотів би відзначити, що крім того, що от ми зараз обговорили 

з Антимонопольним, з Міністерством економіки питання відтермінування на 

п'ять років, є ще речі, які мали бути враховані в тексті цього законопроекту з 

самого початку і у разі навіть, якщо він буде прийнятий, ми обов'язково 

маємо їх туди додавати.  

По-перше, в законодавстві Євросоюзу є виключення як по галузях, так і 

по регіонах розвитку, які необхідно в цьому законопроекті прописати для 

того, щоб ми не брали на себе піонерських зобов'язань вищих, ніж ті, які є в 

Євросоюзі. Тобто ми маємо всі можливі виключення, які тільки доступні, ми 

маємо всі їх прямо виписати в цьому законопроекті. Це перше. 

Друге. В цьому законопроекті є згадка про місцеві ресурси. Якщо ви 

пам'ятаєте, коли ми обговорювали законопроект про Антимонопольний 

комітет, у нас була дискусія, я посилався на позицію органів місцевого 

врядування, які вважають, що місцеві ресурси не мають бути предметом 

регулювання державної допомоги, і ми тоді комітетом цю правку 

підтримали.  

Значить, на жаль, в цьому законопроекті знову ці місцеві ресурси 

присутні, тому треба буде це обговорити до другого читання, щоб ми цей 

законопроект додатково як би його покращили у разі, якщо він буде 

прийнятий. Також там є і інші доопрацювання, які точно буду робити до 

другого читання. Це такий мій коментар. Дякую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, тому, тому ми говоримо про перше читання, але в 

тіло законопроекту, в "Перехідні положення" включаємо оцю позицію про 

відстрочку. 

Колеги, два голосування нам потрібно буде зробити, напевно, три 

навіть: 116-а, да, і потім... і потім ці два. Значить, про включення до порядку 

денного ми проголосували. Колеги, по 116-й, але ми голосуємо після, да, 

спочатку рішення, да. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Голосування... 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чого не вистачить? 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ.. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ.. Я просто не збирався ... (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А 116-у не проголосуєте, Дмитро Давидович? 

 

КУБІВ С.І. Проголосує, коли навіть я хочу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, колеги, тоді за результатами обговорення є 

пропозиція ухвалити рішення: внести проект Закону України про внесення 

змін до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" 

та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення контролю та 

моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання (реєстровий 

номер 5648) на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, виклавши 

новий пункт розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" в наступній 



редакції. Новий 4 пункт розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" в 

наступній редакції.  

Під час дії воєнного стану та п'ять років після його закінчення та/або до 

моменту набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі 

норми статей 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 частини третьої та четвертої 

статті 19, статей 20, 21 цього закону та інші норми законодавства, що 

випливають із зазначених статей цього закону, не застосовуються. Державна 

допомога, що надається під час дії воєнного стану, та державна допомога для 

подолання наслідків, пов'язаних з військовою агресією Російської Федерації 

проти України, що надається протягом п'яти років після припинення або 

скасування воєнного стану та/або після набуття Україною повноправного 

членства в Європейському Союзі, є допустимою та чинною державною 

допомогою.  

Надавачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення 

про нову державну допомогу та про пропозиції щодо внесення змін до умов 

чинної державної допомоги, якщо: державна допомога надається під час дії 

воєнного стану, державна допомога надається для подолання наслідків, 

пов'язаних з військовою агресією Російською Федерації проти України, 

протягом п'яти років після припинення або скасування воєнного стану, 

подання інформації про державну допомогу під час дії воєнного стану. Така 

інформація подається протягом п'яти років після припинення чи скасування 

воєнного стану та/або після набуття Україною повноправного членства в 

Європейському Союзі, у зв'язку з чим отримувачі державної допомоги 

звільняться від будь-якої відповідальності за її отримання протягом п'яти 

років після припинення чи скасування воєнного стану та/або після набуття 

Україною повноправного членства в Європейському Союзі. 

Це редакція нового пункту – четвертого, розділу Х "Прикінцевих та 

перехідних положень", які ми пропонуємо включити до першого читання 

цього проекту закону. 

Відповідно виношу на голосування, ставлю пропозицію проголосувати 

за вищезазначене. 



Хто – за?  

 

КУБІВ. Давайте рахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте рахувати. Нам потрібно 5 голосів, 

правильно? 6, 6 голосів. 

 

_____________. …закон, давайте перенесемо його. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так він стоїть сьогодні. (Шум у залі) 

Нас 10. 4 - за 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, комітет не прийняв рішення, колеги. Добре. 

(Загальна дискусія)  

Ні, це пропозиція включити до першого читання, а потім до другого 

читання. 

 

_____________. … да, а потім за перше… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. колеги, тоді немає голосів. Відповідно пропозиція 

перенести розгляд цього законопроекту на інше засідання комітету. Так? 

Ставлю на голосування пропозицію розгляд цього законопроекту 

перенести на інше засідання, так. 

Всі – за. Дякую, колеги. Рішення прийнято. 

Добре. Тоді дякую.  

Оголошую комітет закритим. 


