
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

6 грудня 2022 року 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, мені повідомляють, що є кворум. Можемо 

починати засідання. Давайте тоді почнемо з обговорення порядку денного. У 

нас на порядку денному одне питання плюс "Різне". 

Це питання затвердження пропозицій до проекту плану законодавчої  

роботи Верховної Ради України на 2023 рік (підготовленого Урядом, 

комітетами Верховної Ради України та Офісом Президента України з 

урахуванням результатів аналізу виконання плану законопроектної роботи 

Верховної Ради на 2022 рік). 

По порядку денному будуть зауваження, пропозиції чи застереження, 

чи можемо голосувати?  

 

ТАРУТА С.О.  Можемо голосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я вам дякую, Сергій Олексійович. Радий 

чути.  

 

КУБІВ С.І. Підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Буймістер.  

Ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний.  

Буймістер. 

Кисилевський.  

Кицак.  

Колтунович.  



Кубів. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Дмитро Андрійович, я на місці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Давидович, дякую. Ваша позиція по порядку 

денному?  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Кубів.   

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

Марчук. 

Мовчан. 

 

МОВЧАН О.В. Мовчан – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Наталуха – за.  

 



МОВЧАН. Вибачте. Тут ще Маріковський поряд зі мною сидить, але 

він не підключився.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За порядок денний я – за. За – порядок денний.  

 

МОВЧАН. Якщо ви чуєте, він – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зафіксували голос Маріковського. Маріковський 

підтримує. Дякую. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. Підласа – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В.  Доброго дня всім. Приходько – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, Борис Вікторович. Дякую. Приходько – 

за.  

Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Скорик.  

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко.  



Дякую, колеги. 11 – за. Кворум є. Схвалення теж є. Рішення прийнято. 

Затвердили порядок денний.  

По питанню плану законопроектної роботи. Чи будуть у когось 

пропозиції, зауваження чи застереження, колеги? Якщо не буде, то я тоді 

хотів би запропонувати додати два проекти закону, про які у мене була 

розмова і прохання від Міністерства, нашого профільного, економіки і від 

керівництва Верховної Ради України.  

Значить, мова йде про проект Закону 4344 – це про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо стимулювання розвитку нафтодобувної 

галузі. І мова йде про проект Закону 6068 плюс три альтернативних до нього 

– це про врегулювання конкуренції. Ось така-от пропозиція – додати до 

проекту переліку ці два проекти закону. Якщо не буде зауважень, 

застережень, то тоді буду виносити на голосування пропозицію затвердити 

цей перелік. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Є запитання. Є запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Ганна Василівна. 

 

ЛІЧМАН Г.В. 6068, здається, ми ж працюємо над цим законопроектом, 

чи не так? Я не розумію, це ж не нові законопроекти? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так, але його чомусь не включили в порядок 

денний і саме для того, щоб була можливість далі над ним працювати, то 

пропозиція його додати.  

 

ЛІЧМАН Г.В. Я консультувалася з цього питання в секретаріаті, мені 

колеги сказали, що якщо він розглядається, то вноситься автоматично. Це не 

так?  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, давайте спитаємо шановний секретаріат. 

Вікторія Павлівна, будь ласка. 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Тут був лист Стефанчука Руслана 

Олексійовича, і там раніше ми давали тільки нові законопроекти, які 

переносили з попереднього плану, і вносили тільки нові. Але зараз нас 

попросили, щоб ми внесли євроінтеграційні і ті законопроекти, які 

потребують термінового розгляду, не дивлячись на те, що вони вже в 

порядку денному цієї сесії і вони по процедурі повинні бути розглянуті. Це 

стосується, наприклад, 6134 – захист прав споживачів, 6464 – про авторське 

право.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Я думаю, що тільки… Тут такий нюанс. Треба 

вносити той законопроект, от 6068, який ми будемо підтримувати, тому що 

по процедурі ми повинні розглядати з альтеративними, а в законопроектний 

план цей, я думаю, треба вносити той, який ми будемо за основу приймати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Павлівна, дякую дуже. Немає поки 

порозуміння в нас, робоча група продовжує роботу по 6068 щодо того, який 

саме з альтернативних буде ухвалений. Тому пропозиція у вас не включати 

його зараз, але щоб він просто не випав в процесі.  

 

ЛІЧМАН Г.В. Ні, я пропоную включати, але всі включати, всі 

альтернативні, бо ми зараз не розуміємо, що ми візьмемо за основу взагалі, то 

я пропоную його включати, звісно. Але мені тоді не дуже зрозуміло як ми 

складали перелік наш, якщо ми це виносимо, а всі інші, то що, як буде з 

ними?  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте включимо всі і включимо цей 40… 

Жупанина законопроект був – 4344, ще додамо і затвердимо цей проект 

плану законопроектних робіт. Не буде застережень?  

 

ЛІЧМАН Г.В. Ні, я пропоную все ж таки включити все, що ми 

плануємо, над чим працювати, все це включити, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Домовились.  

Тоді, колеги, пропозиція включити ще до порядку денного проект 4344 

і проекти: 6068, 6068-1, 6068-2 і 6068-3. Ганна Василівна, правильно, так, все, 

чотири їх виходить?  

 

ЛІЧМАН Г.В. Наче так. У нас ще один був, але ми його… там були 

номери  інші, наче так, наче так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, тоді, колеги, якщо немає більше пропозицій,  

зауважень, застережень, я би поставив на голосування пропозицію 

затвердити перелік пропозицій комітету до проекту плану законопроектної 

роботи Верховної Ради України на 2023 рік, складеної за пропозиціями 

центральних органів виконавчої влади, а також окремий перелік 

законопроектів, які пропонуються до включення до проекту плану 

народними депутатами України членами комітету з урахуванням пропозицій, 

озвучених під стенограму. Так, дякую. Прошу голосувати.  

Буймістер.  

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.  

 

КИЦАК Б.В. За.   



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.  

 

 ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Маріковський – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.  

Мовчан.  

 

МОВЧАН О.В. Мовчан – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Підласа. 

 

ПІДЛАСА Р.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорик.  

Тарута. 

 

ТАРУТА С.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко.  

Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Дуже всім дякую. 

Вичерпали порядок денний, у нас залишилось "Різне".  

Да, будь ласка. 

 

ТАРУТА С.О.  У мене є по "Різному" питання. З урахуванням того, що 

зараз є ініціатива відносно того, щоб зробити трансформацію структури 

нашого уряду, і в тому числі в одній із цих ініціатив, їх три концепції зараз по 

трансформації структури управління уряду, і в тому числі там в одній із 

концепції – це ліквідування міністерства, Мінстратегпром. Безумовно, у 

кожного із нас є великі претензії до ефективності роботи. Але  відносно того, 

що ця інституція дуже важлива, особливо зараз, коли промисловість і ще 

більше військова промисловість сьогодні є дуже важливою складовою 

національної безпеки економіки України, і тому ініціювання його убрати, це 

міністерство,  –  це абсолютно неправильно.    

Ми розуміємо, що, скажемо так, ця концепція абсолютно не 

обґрунтована, не проходила ніякі узгодження, і щоб не сталася несподіванка  

для нас, а комітет дуже багато робив, і особисто голова комітету для того, 

щоб ця інституція була, вона дуже важлива. І ми розуміємо, ще не було ні 

одної країни успішної без індустріалізації, без промислової політики.  



І тому є два звернення від Федерації роботодавців і від УСПП до 

комітету відносно того, щоб доєднатися до спільного звернення до 

керівництва країни відносно того, щоб все ж таки зберегти Міністерство 

стратегічних галузей промисловості. І моя пропозиція дати повноваження 

керівнику комітету підписати разом з цими інституціями звернення до 

Президента. За цією ініціативою УСПП, ФРУ, деякі асоціації, і ТПП разом з 

нашим комітетом звернулися до того, щоб все ж таки зберегти це 

міністерство, тому що воно дуже важливе.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Олексійович, дякую.  

 

ТАРУТА С.О. Вони думають, що це мабуть для того, щоб у тебе був 

мандат треба проголосувати і від комітету надати цей мандат для підписання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми просто спочатку такий проект листа 

складемо, і потім дамо на розгляд членам комітету, щоб вони розуміли, на що 

саме вони уповноважують. 

І, колеги, дуже всім дякую. Попередньо нагадую, що орієнтовно в цю 

п'ятницю буде комітет  по 6134. Прошу, прошу…  (Не чути) 

  

ТАРУТА С.О. Ми можемо на цьому комітеті тоді і ці питання 

розглянути. Зараз зробити проект листа, його узгодити і далі тоді вже  

інструктивно знов в п'ятницю підняти. Добре. Не заперечую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. Всім гарного дня тоді і спокійного 

тижня. Дякую. Всього найкращого.  

 


