
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

24 листопада 2022 року 

 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є кворум. 

Я тоді з вашого дозволу передам ведення комітету Роксолані Андріївні, тому що у 

мене постійно стрибає зв'язок. Роксолана Андріївна, будь ласка. 

 

Веде засідання заступник голови Комітету ПІДЛАСА Р.А. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Доброго дня, колеги, усім. Якщо ви не заперечуєте, проведемо коротко перекличку, 

щоб розуміти, хто є присутній. 

Буймістер. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Кисилевський є. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

Колтунович. 

Кубів. 

Лічман. Чула, що є. 

Магомедов. 

Маріковський. Олександр Валерійович. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Маріковський є. Перервалось щось. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Лічман є. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, ми вас відмітили, Ганна Василівна. 

Марчук. 



Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. Мовчан є. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Супер. 

Наталуха. 

 

НАТАЛУХА Д.А. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Підласа є. 

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Доброго дня. На сталому зв'язку. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Чудово. Дякую. 

Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. На дуже несталому зв'язку. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Але є. Дякую. 

Скорик. 

Тарута. 

Шевченко. 

8 членів комітету у нас присутні. 

 

СЕКРЕТАРІАТ. Степан Іванович підключається зараз. 

 

КУБІВ С.І. Слава Україні! 

 

ГОЛОВУЮЧА. Героям слава, Степан Іванович. Ми якраз вас чекали для кворуму.  

 

КУБІВ С.І. Прошу прийняти мій голос, я присутній. Підтримую порядок денний – 

за.  

 



ГОЛОВУЮЧА. Ми ще не починали порядок денний обговорювати, але якраз 

починаємо.  

Порядок денний був вам наданий перед комітетом. У мене є пропозиція змінити 

черговість питань в порядку денному таким чином, що перше питання розглянути 

законопроект 5552-1, оскільки в нас тут присутній його перший автор і депутат, який 

відповідав за опрацювання до другого читання, це Руслан Олексійович Стефанчук. Після 

цього пропоную розглянути 6464, оскільки це теж законопроект з питань інтелектуальної 

власності. І останнім законопроект 5648 та "Різне".  

Чи будуть пропозиції, чи заперечення до такої пропозиції?  

 

КУБІВ С.І. Є пропозиція підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Степан Іванович.  

Тоді, якщо пропозицій чи заперечень немає, пропоную голосувати за порядок 

денний, який був озвучений.  

Буймістер.  

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак.  

Колтунович. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Магомедов.  

Маріковський. Олександр Валерійович, ми вас не чуємо.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За.  

 



ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха.  

 

НАТАЛУХА Д.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Підласа – за. 

Приходько.   

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик.  

Тарута. 

Та Шевченко. 

 

СКОРИК М.Л. Я… А за что?  

 

ГОЛОВУЮЧА. За порядок денний.  

 

СКОРИК М.Л. Доброго дня. За порядок денний.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.  

Тарута, Шевченко не з'явилися. 10 голосів – за. Рішення прийнято. 

Тому переходимо до обговорення законопроекту 5552-1 до другого читання. Було 

подано 663 поправки, 309 було поправок відхилено, решта – враховано. У нас працювала 

над цим законопроектом робоча група, в яку входили різні народні депутати, Міністерство 



економіки та помічники-консультанти Голови Верховної Ради, і вони напрацювали текст 

законопроекту до другого читання, який вам був наданий. 

Чи є запитання, пропозиції щодо поправок чи способу їх врахування? Якщо немає 

пропозицій чи запитань, то чи можемо ми переходити до голосування? 

 

_______________. Так, давайте голосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Чудово. Вам також були надані два… А, у нас ще є пропозиція від 

Міністерства економіки. Вони хочуть озвучити одну поправку.  

Пане Дмитро Гузій. 

 

ГУЗІЙ Д.М. Дякую за увагу.  

Я дуже швидко. Це правка фактично редакційна, але я готовий, звісно, пояснити, 

чому бажано саме зараз її проголосувати, якщо така є готовність і можливість. Це 

пов'язано з тим, що на етапі підготовки до другого читання було і підтримано в тому числі 

і міністерством, що питання організації колективного управління не входять в сферу зараз 

обговорення і регулювання тих норм, які будуть внесені в рамках 5552. Із попередньою 

версією, я вважаю, що це технічно, скоріше, залишилася згадка про організацію 

колективного управління в розділі про ліцензійні договори, оскільки тоді там був лінк на 

інші положення. В нинішній і фінальній редакції посилання про те, що організація 

колективного управлінням може бути ліцензіаром, це дещо суперечить на сьогоднішній 

день положенням, а точніше повністю суперечить Закону про ефективне управління 

оскільки організація колективного управління може здійснювати лише три види 

діяльності: це добровільне управління, розширене та обов'язкове. Тобто така функція, як 

укладання приватних договорів ліцензійного характеру, не віднесено до компетенції на 

сьогоднішній день організації колективного управління. 

І тому ми з урахуванням фінальної редакції просимо замінити слова в другому 

абзаці частини першої 50 статті, там, де, зокрема, організації колективного управління, 

чітко зазначити: окрім організацій колективного управління. І далі тоді цю поправку, всі 

ці питання врегулювати в рамках наступних уточнень до Закону про ефективне 

управління, яким, я так розумію, є велика можливість відразу продовжити цю роботу.  

Дякую за увагу. Прохання підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пане Дмитро, чи є у вас... те, що стаття 50, це ми почули, а чи є у 

вас розуміння, який це пункт законопроекту? 



  

ГУЗІЙ Д.М. Це рядок 7.7.2 в порівняльній таблиці і це стаття 50 Закону про 

авторське право в новій редакції. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Розумієте, нам потрібно... Чи може секретаріат допомогти з 

формулюванням поправки? Тому що для того, щоб її проголосувати, нам потрібно 

розуміти, яка це частина саме законопроекту, не чинного закону, а законопроекту.  

 

ГУЗІЙ. Це законопроекту, пані Роксолано, у нас закон в новій редакції, тобто це 

якраз нова стаття 50 законопроекту.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Вікторія Павлівна, тобто скажіть, чи можемо ми сформулювати 

таким чином, щоб в статті 50 змінити редакцію?  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Нам треба деякий час, п'ять хвилин, щоб ми могли... Ні? 

Зараз відповість виконавець.  

 

ТЕРЕГЕЙЛО. Дозвольте? Доброго дня! Я так вважаю, що поправку Руслана 

Олексійовича ми маємо врахувати тоді повністю для того, щоб прибрати пункт 2. 

Правильно? 

 

ГУЗІЙ. Ні, ми не прибираємо пункт, в пункті 2 якраз ми враховуємо редакцію 

Руслана Олексійовича, просто уточнюємо останні слова в абзаці другому поправки 

Руслана Олексійовича. Я відкрив зараз теж цю редакцію, там враховано частково. 

 

ТЕРЕГЕЙЛО. В правці, частина друга – ми вилучаємо. Тоді нам потрібно все рівно 

виписувати по-новому.  

 

ГУЗІЙ. Ні-ні, я зараз поясню. Це поправка 456, вона... написано – враховано 

частково, поправка Руслана Олексійовича. І там є новий викладений аспект в абзаці 

другому першої частини. Це абзац другий першої частини, це не друга частина, там 

вносилися в частину першу якраз зміни. 

 

НАТАЛУХА Д.А. Колеги, у мене пропозиція. Роксолана Андріївна, якщо  

дозволите. 



 

ГОЛОВУЮЧА. Так, так. 

 

НАТАЛУХА Д.А. Ми можемо все-таки, при всій повазі робоча група по цьому 

законопроекту працює уже кілька місяців. В останню секунду вносяться зміни, я просто 

боюсь, щоб ми зараз через оцю одну поправку, яка з'явилась хвилину назад, не завалили 

весь процес. Тому я би дуже просив, можливо, все-таки перейди до голосування з вашого 

дозволу, якщо ні у кого більше з народних депутатів, які є авторами поправок, так само 

немає зауважень. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. Давайте, у нас буде все одно новий законопроект про 

організацію і колективне управління, яке готує міністерство. Я думаю, що буде нормально 

включити цю поправку саме в цей законопроект. І я думаю, що не буде проблем його 

проголосувати оперативно не на наступному засіданні, а тоді, коли у нас буде цей 

законопроект розглядатись на комітеті. 

Чи підходить Міністерству економіки такий варіант?  

 

ГУЗІЙ. Пані Роксолана, дякую за увагу і пропозицію. Я розумію, що це скоріше 

технічне питання зараз. Тому ми знімаємо, щоб голосувати комітету, не заважати з цими 

більш технічними питаннями. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. Дуже вам дякую. 

Тоді в нас буде по цьому законопроекту три голосування. Вам були надані 

додаткові поправки від робочої групи, яка обговорювала цей законопроект. Вони були 

надіслані двома листами від мого імені, тому нам потрібно проголосувати те, що ми 

підтримуємо пропозиції народного депутата України Підласої Роксолани Андріївни та 

доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням 

нових правок, виклавши їх в редакції комітету. Прошу голосувати. 

Буймістер. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

Колтунович. 



Кубів. Степан Іванович.  

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Магомедов. 

Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В.  Маріковський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. Мовчан – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха. 

 

НАТАЛУХА Д.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Підласа – за. 

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. Я – за, колеги. Я перепрошую, у мене постійно пропадає зв'язок. 

Вибачаюся. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 



Тарута. 

Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Шевченко – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

9 голосів – за. Рішення прийнято. 

Наступне голосування: на виконання рішення комітету доручити народному 

депутату України Підласій Роксолані Андріївні подати зазначені правки та пропозиції як 

суб'єкту права законодавчої ініціативи. Прошу голосувати. 

Буймістер. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

Колтунович. 

Кубів.  

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Магомедов. 

Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В.  Маріковський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха. 

 

НАТАЛУХА Д.А. За. 



 

ГОЛОВУЮЧА. Підласа – за. 

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Приходько – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик. 

 

СКОРИК М.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Тарута. 

Шевченко.  

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

9 голосів – за. Рішення прийнято. 

За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проект Закону 

про авторське права і суміжні права (реєстраційний номер 5552-1 на розгляд Верховної 

Ради України та рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в 

цілому з техніко-юридичним опрацюванням.  

Прошу голосувати.  

Буймістер. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

Колтунович. 

Кубів.  

Лічман. 



 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Магомедов. 

Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Маріковський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха. 

 

НАТАЛУХА Д.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Підласа – за.  

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик.  

 

СКОРИК М.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Тарута. 

Шевченко. Євгеній Володимирович.  

Добре. 8 голосів – за. Рішення прийнято. Дякую, колеги.  



Наступне запитання – це проект Закону 6464. Вам була надана порівняльна 

таблиця. Якщо є питання чи пропозиції до обговорення, я готова відповісти на ваші 

запитання. 

 

_______________. Голосуємо, колеги, є пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. Тоді переходимо до голосування. Тут у нас теж буде кілька 

голосувань. Перепрошую. Секундочку. 

Так само був наданий лист з пропозиціями так званих комітетських поправок, ви 

мали можливість з ними ознайомитись. І зараз ставлю на голосування пропозицію 

підтримати пропозиції народного депутата України Підласої Роксолани Андріївни та 

доповнити законопроекти, внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням 

нових поправок, виклавши їх в редакції комітету.  

Прошу голосувати.  

Буймістер. 

Кисилевський.  

Кицак. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Кисилевський – за. Вибачаюся.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Дмитро Давидович. 

Кицак. 

Колтунович. 

Кубів.  

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Магомедов. 

Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В.  Маріковський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

Мовчан. 



 

МОВЧАН О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха. 

 

НАТАЛУХА Д.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Підласа – за. 

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Рущишин. Ярослав Іванович, чи ви нас чуєте?  

Скорик. 

Тарута. 

Шевченко. 

7 голосів – за. Присутніми є 11 членів комітету. Рішення прийнято. Чи все… 

 

СКОРИК М.Л. Я – за. Я – за тоже, мене можете записати, я выпадал. У меня… (Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Скорик. 

8 з 11-и – за. Рішення прийнято. Секретаріат, чи все правильно?  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, чудово.  

Тоді наступне голосування. На виконання рішення комітету доручити народному 

депутату України Підласій Роксолані Андріївні подати зазначені правки та пропозиції як 

суб'єкту права законодавчої ініціативи.  

Прошу голосувати. 

Буймістер. 

 

КУБІВ С.І. Пані Роксолано, я хочу підтримати питання, в мене не було зв'язку, 

вибачте. По даному законопроекту я голосую "за".  



 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. Ми голосуємо вже законопроект 6464.  

 

КУБІВ С.І. Ні, я говорю і по першому питанню, і по другому.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Я думаю, що ми вже не можемо врахувати ваш голос за 5552-1, але 

можемо за законопроект 6464, був рекомендований до розгляду в першому читанні в залі 

Верховної... в другому читанні, перепрошую, тому все добре.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Шановні колеги, а можна запитання? Бо я підключилася зараз, 

не знаю, наскільки у мене довго буде зв'язок... 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, так. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. ...бо в мене зв'язок з'явився буквально на одну хвилину. 

Я перепрошую, колеги, ми насправді ставимо такий важливий законопроект на 

голосування на онлайн-засідання, коли не у всіх членів комітету взагалі є зв'язок через 

об'єктивні причини вчорашній обстрілів. І, наприклад, зараз у мене особисто немає 

можливості представити ці правки критичні до законопроектів, які є. І, чесно кажучи, я і, я 

думаю, що інші члени комітету деякі не давали згоду на проведення онлайн-засідання, 

коли немає зв'язку. Тому чого ми сьогодні проводимо це засідання, коли є такі проблеми 

величезні і коли автори правок не можуть їх навіть представити на комітеті? Я вважаю, 

що це порушення права народного депутата на захист своїх правок на комітеті.  

І все ж таки я би попросила, щоб ми далі працювали якось в нормальному форматі 

в комітеті. Все ж таки, коли проходить онлайн-засідання і коли ми в об'єктивних умовах 

воєнного стану працюємо, давайте цього не робити. Бо потім ми просто понесемо цей 

законопроект в зал, ви знаєте кількість правок, і ми будемо в залі сидіти і всі ці правки 

голосувати. Якщо так краще, ніж на комітеті доопрацювати нормально законопроект, я 

вважаю, що увесь зал затримувати для того, щоб слухати потім правки в залі, можна було 

би цього не робити, якщо б ми на комітеті якісно і нормально його розглянули. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пані Людмило, я розумію, у нас в усіх є зараз складнощі, але, 

наскільки мені повідомив секретаріат, кворум у нас був і засідання комітету в нас 

продовжується. Зараз всі, хто був, мали можливість представити свої поправки.  

 



БУЙМІСТЕР Л.А. Пані Роксолана, мене немає зараз на засіданні комітету з 

об'єктивних причин, бо я зараз знаходжуся в Харківській області, де немає зв'язку, а не 

тому, що я не хочу бути на комітеті і не хочу представляти свої правки. Я кажу виключно 

про це. Якщо вам достатньо формалізму на таких важливих реформах, то, вибачте, але це 

не той формат, в якому повинен працювати український парламент. І вже точно це не той 

формат, в якому всі ці три роки працював наш комітет. Ми на комітеті раніше такого не 

робили, щоб коли немає зв'язку, коли є об'єктивні причини – неможливо було навіть 

представити правки. 

Тому, колеги, ще раз. Я пропоную, все ж таки у нас до 1 і 2 грудня ще є час, ще є 

наступний тиждень. Ми можемо зустрітися персонально в режимі офлайн і нормально 

розглянути ці законопроекти. Якщо ж… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Пані Людмила, але у нас вже є рішення по цьому законопроекту.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Пані Роксолана, я прекрасно це розумію, що ви можете провести 

зараз, користуючись монобільшістю – ви змушуєте мене зараз це казати – все, що 

завгодно. Але це не означає, що це буде якісна реформа. Це не означає, що будуть 

враховані інтереси індустрії і розвитку індустрії, бо є дуже суттєві зауваження до 

законопроектів. 

Тому, якщо ви все ж таки не будете повертатися до розгляду цього законопроекту і 

це буде остаточне рішення комітету, тоді доведеться використовувати інші законні 

способи для того, щоб не порушувалися права народних депутатів на відстоювання своїх 

правок, в тому числі на засіданнях комітету. 

 

НАТАЛУХА Д.А. Колеги, я вибачаюсь, у мене зі зв'язком теж щось. Колеги, я 

перепрошую. Я не думаю, що правильно говорити про якісь порушення, у нас було 11 осіб 

з необхідних 9. Був Голова Верховної Ради, були члени інших фракцій, які проголосували 

за цей законопроект. Я не думаю, що ми можемо говорити про те, що цей комітет 

відбувається якимось чином, який порушує чиїсь права. Тому що знов-таки згода на 

обов'язковість була надана, люди в чаті підтвердили, хто зможе… 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Вас, по-перше, не чути. По-друге, з усієї поваги, ми, коли 

приймали зміни до Регламенту і дозволяли онлайн-засідання комітетів, то передбачалося, 

що усі члени комітету дають згоду на проведення засідання в режимі онлайн для того, 

щоб нічиї права не були утиснуті. Я все сказала.  



 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. 

Шановні… Дмитро Андрійович, чи ви хочете щось додати?  

 

НАТАЛУХА Д.А. Алло.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми вас чуємо, але ви нас, мабуть, не чуєте. 

Добре, колеги, пропоную повернутися до голосування в рамках розгляду 

законопроекту 6464. Була пропозиція на виконання попереднього рішення комітету 

доручити народному депутату України Підласій Роксолані Андріївні подати зазначені 

правки та пропозиції як суб'єкту права законодавчої ініціативи.  

Прошу голосувати.  

Пані Буймістер. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

Колтунович. 

Кубів.  

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

КУБІВ С.І. Кубів – за. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Степан Іванович. 

Магомедов. 

Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

Мовчан. 

 



МОВЧАН О.В. Мовчан – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха. 

Підласа – за. 

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик. 

Тарута. 

Шевченко.  

8 голосів – за. Рішення прийнято. 

 

НАТАЛУХА Д.А. Колеги, мене чутно? Я перепрошую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, вас чутно. Ви голосуєте "за" чи "проти"?  

 

НАТАЛУХА Д.А. Алло. Прошу, "за". Алло.  

 

ГОЛОВУЮЧА. За. Тоді 9 голосів – за. Дякую, Дмитро Андрійович.  

Наступна пропозиція. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення 

внести проект Закону про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо 

посилення захисту прав інтелектуальної власності (номер 6464) на розгляд Верховної 

Ради та рекомендувати Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому з 

техніко-юридичним опрацюванням.  

Буймістер. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. Це ж інтелектуальна власність. Я правильно зрозумів? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так. Так. 



 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д.  Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

А можна відімкнути мікрофон? Дякую. 

Колтунович. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Лічман. 

 

КУБІВ С.І.  За. Роксолана,  за. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Я – за. Але зараз так є.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Нічого страшного.  

Магомедов. 

Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Маріковський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха. 

Підласа – за.  

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Приходько – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Рущишин. 

 



РУЩИШИН Я.І. Даруйте, колеги, мене вимикало. За що ми голосуємо? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми голосуємо в цілому за законопроект 6464.  

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Скорик. 

Тарута. 

Шевченко. 

8 голосів – за. Рішення прийнято.  

Наступне питання порядку денного законопроект 56… 

 

НАТАЛУХА Д.А.  Колеги, за, перепрошую. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Дмитро Андрійович.  

10 голосів – за. 9 голосів – за. Перепрошую. Рішення прийнято. 

Наступний пункт в порядку денному: законопроект 5648 – "Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання". Ми його обговорювали на минулому засіданні 

комітету. Чи є потреба обговорювати ще раз? Чи можемо переходити до голосування? 

Тоді буду ставити пропозицію на голосування, як і було обговорено минулого разу, 

з однією поправкою до першого читання. Вибачте, це доведеться зачитати повністю.  

За результатами обговорення пропоную 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 (номер 5648) на розгляд 

Верховної Ради України. Та рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу, доповнивши розділ Х "Прикінцеві та перехідні положення" новим 

пунктом 4 такого змісту, а саме: "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, частиною третьою та 

четвертою 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 військової 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 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 Російської 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 

звільняються від будь-якої відповідальності за її отримання протягом п'яти років після 

припинення чи скачування воєнного стану та/або після набуття Україною повноправного 

членства в Європейському Союзі". Кінець цитати.  

Пункт 4 та 5 вважати пунктами 5 та 6 відповідно.  

Прошу голосувати. 

Буймістер. 

 

РУЩИШИН. Роксолана, а ви там це не скидали письмово, бо на слух неможливо, я 

не знаю, я не вундеркінд.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Наскільки мені відомо, це вже обговорювалося і скидалося в 

комітет на минулому засіданні, але давайте я продублюю, якщо є така необхідність. 

 

РУЩИЩИН. Та ні, гаразд. Це вже пізно все одно, вже голосування йде. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. Дякую. 

Буймістер. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

Колтунович. 

Кубів. 



 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Магомедов. 

Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха. 

 

НАТАЛУХА Д.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Підласа – за. 

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик. 

Тарута. 

Шевченко. 



В нас 6 голосів – за. Якщо я не помиляюся, з 11-и. Видається так, що рішення 

прийнято. Вікторія Павлівна, чи правильно я порахувала?  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Якщо в нас у засіданні комітету приймають 11 членів 

комітету, Буймістер Людмила Анатоліївна, вона не брала участі ні в одному голосуванні. 

Тому в нас 11 членів комітету, і більшість – 6 тоді. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. Дякую. 6 з 11-и – це більшість. Рішення прийнято. 

В нас є ще одне голосування по цьому законопроекту, 116 стаття, для того, щоб ми 

могли внести всі необхідні поправки. Тому, беручи до уваги, ставлю пропозицію на 

голосування, що, беручи до уваги висновки Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та врахування 

висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту, комітет ухвалив рішення 

звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до 

частини першої статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" під 

час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення 

пропозицій і поправок щодо виправлення уточнень, усунення помилок та/або 

суперечностей у тексті зазначеного законопроекту, інших структурних частин зазначеного 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 

першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту.  

Прошу голосувати. 

Буймістер. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак. 

Колтунович. 

Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧА. Магомедов. 

Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Алло, алло. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Маріковський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Марчук. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Маріковський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мовчан.  

Дякую, Олександр Валерійович, ми почули. 

 

МОВЧАН О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Наталуха.  

 

НАТАЛУХА Д.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Підласа – за. 

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Утримався. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. Утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Скорик.  



Тарута.  

Шевченко.  

7 голосів – за. Рішення прийнято. Дякую, колеги. 

Переходимо до "Різного". У нас була пропозиція від пана Марчука проголосувати 

створення робочої групи. Пані Вікторія, чи є в нас ця пропозиція сформульована, чи нам 

потрібно наступного разу це проголосувати буде?  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Роксолана Андріївна, давайте, може, я сформулюю, оскільки я 

теж дотичний до цього. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Давайте, будемо вдячні.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ. Так як я обговорював з Ігорем Петровичем, він просив 

створити на базі комітету робочу групу по опрацюванню законопроекту по державно-

приватному партнерству. Якщо от в такому формулюванні і підходить, то можна так чи 

можна ширше, або робоча група з питань проблематики державно-приватного 

партнерства з питань законодавчої… з питань нормативної…  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мені секретаріат наслав формулювання. Дозвольте, я сформулюю 

пропозицію тоді на голосування.  

 

МОВЧАН. Вибачте, перепрошую, а мені здається, що ми ж її вже створювали і 

голосували за це, щоб під головуванням Ігоря Петровича … (Не чути) Дмитро 

Андрійович, це коли фізично ми збиралися в будівлі. Я не знаю, можливо, там тоді 

голосування не пройшло, але це питання стояло вже колись. Ну, там, типу тиждень тому. 

Ну, о'кей, давайте так, якщо треба ще раз проголосувати, давайте проголосуємо. Я 

не проти, просто… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Давайте ще раз проголосуємо, щоб точно було все правильно. 

Тоді ставлю на голосування пропозицію про створення робочої групи з 

опрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням 

механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення 

зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об'єктів, пов'язаних з післявоєнною 



перебудовою економіки України (реєстраційний номер 7508) під головуванням Марчука 

Ігоря Петровича.  

Прошу голосувати. Буймістер.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ. Можна? А можна пропозицію? Можна пропозицію - ввійти до 

цієї групи?  

 

ГОЛОВУЮЧА. Так, так, безперечно. Я так розумію, що всі, хто бажає з членів 

комітету, можуть увійти до робочої групи.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми не голосуємо зараз склад робочої групи, лише створюємо 

робочу групу і обираємо Ігоря Петровича головою робочої групи. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Тоді прошу голосувати пропозицію, яка була раніше озвучена.  

Буймістер.  

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кицак.  

Колтунович.  

Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.  

Магомедов.  



Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Маріковський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. Мовчан – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.  

Наталуха.  

Підласа – за. 

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. Приходько – за. 

 

ГОЛОВУЮЧА.  Дякую.  

Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИА. Дякую.  

Скорик.  

Тарута.  

Шевченко.  

Дякую, колеги. 8 голосів – за. Рішення прийнято. Робоча група створена.  

Чи є ще пропозиції у "Різному"? 

Якщо пропозицій більше немає, оголошую засідання комітету закритим. Дякую 

усім, хто зміг долучитися.  

 

РУЩИШИН. Чи можна питання, Роксолано?  

  

ГОЛОВУЮЧА. Так, звісно. 

 

РУЩИШИН. Чи планується у нас комітет перед засіданням пленарним Верховної 

Ради? Якщо так, то коли, щоб ми планували логістику свою? 



 

ГОЛОВУЮЧА. Чи є Дмитро Андрійович на зв'язку з нами? 

Давайте я відповім з того, що я знаю. Поки що не планується, тому що ми 

розглянули всі питання, які у нас стоять на порядку денному в залі. Але якщо буде 

виникати потреба, ми спробуємо максимально оперативно повідомити всіх членів 

комітету. 

 

МОВЧАН О.В. У мене з цього приводу є що сказати. Ми там, можливо, я 

проситиму повернутися до розгляду законопроекту 7442, щодо тієї поправки, яку 

пропонував Сергій Олексійович Тарута. Пам'ятаєте, на комітеті ми довго сперечалися, там 

був Мінстратегпром. 

Я, в принципі, цю історію майже-майже вирішив, мається на увазі, провів 

консультації з Мінстратегпромом і Мінекономіки, і Мін'юстом. І вони зараз виходять на 

фінальну редакцію. 

Тому, якщо ми встигнемо, якщо вони встигнуть видати цю фінальну редакцію, яка 

всіх влаштовує, тоді прошу внести одну поправку, про яку просив перший заступник 

голови комітету, от. А якщо ні – то ні. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Максимально вичерпна відповідь. Дякую, Олексій Васильович. 

Добре, тоді якщо… пропоную, всі решта запитань обговорити в робочому порядку 

наших з вами, за допомогою засобів діджитал-комунікації. І оголошую засідання комітету 

закритим. Дякую. 


