
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

11 січня  2023 року 

Веде засідання заступник голови Комітету МОВЧАН О.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, так виглядає, що Дмитра 

Андрійовича може не бути на комітеті. Але якщо Дмитро Давидович не буде 

заперечувати, тоді по цьому технічному питанню я би взяв головування на 

себе, якщо колеги не проти, якщо ніхто не проти.  

Дмитро Давидович? 

КУБІВ С.І. Підтримуємо. Підтримуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, колеги. 

Тоді давайте, поки у нас є кворум, давайте ми почнемо і швидко 

завершимо. Значить, зараз я тут, це вперше в моєму житті, тому можу 

трошки повільно рухатися. Але думаю, що все буде ок.  

Значить, порядок денний був вам розданий, шановні колеги, кворум у 

нас є. Питання технічне – внесення однієї поправки, яка була запропонована 

пані Галиною Третьяковою, в законопроект щодо компенсації втрат за 

знищене житло і майно громадян України російською агресією. Тому давайте 

затвердимо порядок денний і проголосуємо, і далі будемо рухатися.  

 

КУБІВ С.І. Прошу, Олексій Васильович, перевірте, хто присутній, бо 

це дистанційно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, да. Правильно. Дякую. Дякую.  

Так, давайте зробимо перекличку. 

Буймістер. Немає.  

Кисилевський.  

 



КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Я тут. З поганим зв'язком, але тут. Вітаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.  

 

РУЩИШИН. Ми це можемо зробити голосуванням за порядок денний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте вже, я почав, давайте вже я швидко 

пройдусь. 

Колтунович. Немає. 

Кубів. Чув. Є. 

Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. Вітаю, колеги, я з вами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітаю. 

Магомедов. Не чуємо.  

Маріковський.  

 

_______________. Маріковський? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. Був. Був. 

Марчук. Був. 

 

МАРЧУК І.П. Є. На зв'язку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. Так.  

Мовчан – є. 

Наталуха. Поки немає.  

Приходько Борис Вікторович.  

 



КИЦАК Б.В.  Кицак є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кицак є. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Доброго дня усім.  Приходько на зв'язку, тільки в 

дорозі можу випадати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Єсть. Окей. 

Тарута. Тарути немає.  

Шевченко.  

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Присутній.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.    Шевченко є.  

Янченко. Немає.  

І Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. Є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є. Тоді затверджую порядок денний. Він був 

розданий. Давайте ще раз.  

Буймістер. Немає.  

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Кицак.  

 

КИЦАК Б.В. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.  

 

ЛІЧМАН  Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Маріковський – за.  

Марчук.  

 

МАРЧУК І.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мовчан – за.  

Приходько Борис Вікторович.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шевченко.  

 



ШЕВЧЕНКО Є.В. Я взагалі-то за невнесений вами, Олексій, порядок 

денний – за.  Ви забули озвучити його.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але він був попередньо розданий, тому ви з ним 

знайомились. У нас десять людей – за. Порядок денний затверджений.  

Отже, нам необхідно переглянути, відповідно до частини п'ятої статті 

44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", рішення комітету 

щодо проекту Закону України про компенсацію за пошкодження та знищення 

окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 

Федерації (реєстраційний номер 7198). Тепер голосування за перегляд. 

Вікторія Павлівна, якщо я щось не так зроблю, ви мене поправляйте, будь 

ласка. 

Тому давайте проголосуємо за те, щоб повернутися до розгляду даного 

питання.  

Будь ласка, Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В.  За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В.  За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. Ігор Петрович. 

 

МАРЧУК І.П. Марчук – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Мовчан - за. 

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Так, у нас ті самі 10 голосів – за. 

Тоді ми маємо, у нас  є пропозиція, да, від Галини Третьякової. Галина 

Миколаївна, дуже коротко, буквально там одну хвилину, якщо  можна, 

поясніть позицію чому це важливо, чому важливо внести таку категорію осіб 

до пріоритетних категорій на компенсацію. 

 



ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Дякую, пане Олексію. 

По-перше, дякую всім членам комітету за те, що вони зібралися. Тому 

що наш комітет побачив цю табличку там 3 чи 4 дні тому, ми не звертали, 

перепрошую, що ми цей законопроект не передивилися, але тут випали люди, 

ви знаєте, що статус учасника бойових дій сьогодні  дають лише тим 

мобілізованим, хто пройшов 30 днів так званих "беерок" – бойових 

розпоряджень. І далеко не всі, хто сьогодні вже демобілізований по контузії, 

такий статус отримали чи отримають. 

Більше того, якщо ми приймемо статтю 9 в тій ситуації, в якій є, ми 

заберемо у мобілізованих з 24 лютого, заберемо право ставати в черги по 

такій компенсації чи по програмах компенсації.  

Більше того мобілізовані військовослужбовці, сьогодні вони – 

військовослужбовці, завтра будуть хвилі демобілізації, вони вже сьогодні 

пріоритизовані по іпотечним програмам постановою  Кабінету Міністрів. 

Тому я думаю, що нам як народним депутатам буде неправильно 

виключити ці категорії з пріоритетного права, надавши таке пріоритетне 

право учасникам бойових дій, які далеко не всі пішли на захист 24 лютого до 

лав ЗСУ саме безпосередньо, і ми таким чином із закону, із пріоритетного 

права їх виключили. От, власне, така пропозиція.  

Дякую за підтримку порядку денного і за те, що сьогодні зібралися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Галино Миколаївно.  

Поправку пропонуватиму я як член комітету і тоді попрошу її 

підтримати. Значить, пропоную внести до окремих положень остаточної 

редакції, підготовленого до прийняття у другому читанні та схваленого на 

засіданні комітету 13 грудня 2022 року законопроекту такі зміни. Ми просто, 

включаючи поправку, зараз я зачитаю редакцію статті 9, нову редакцію статті 

9, змінюється тільки... додається тільки та поправка, яка була роздана. 

Значить, статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9 - пріоритетне право на 

отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна". 



Перше. Пріоритетне право на отримання компенсації за знищені 

об'єкти нерухомого майна мають: підпункт 1: учасники бойових дій, особи з 

інвалідністю внаслідок війни, особи, визначені частиною першою статті 10, 

частиною першою статті 10 прим.1. Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту".  

Підпункт 2: особи, призвані на військову службу за призовом під час 

мобілізації на особливий період відповідно до Указу Президента України від 

24 лютого 2022 року № 65/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженого 

Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про 

загальну мобілізацію" від 3 березня 2022 року № 2105-ІХ, за яким не надано 

статусу учасника бойових дій.  

Третє – багатодітні сім'ї.  

Четверте – особи з інвалідністю І та ІІ груп.  

Друга частина статті. У разі, якщо особа, визначена частиною першою 

цієї статті, має пріоритетне право на отримання компенсації за більше ніж 

один знищений об'єкт нерухомого майна, таке пріоритетне право 

розповсюджується на один знищений об'єкт нерухомого майна на вибір 

отримувача компенсації.  

Третя частина. Облік осіб, які мають пріоритетне право на отримання 

компенсації за знищенні об'єкти нерухомого майна, здійснюється за 

використанням реєстру пошкодженого та знищеного майна. Пропоную 

підтримати зазначену пропозицію та внести до порівняльної таблиці з 

подальшим врахуванням нової правки, виклавши її в редакції комітету та на 

виконання рішення комітету доручити народному депутату України Мовчану 

Олексію Васильовичу подати зазначену правку як суб'єкту права 

законодавчої ініціативи. Висновки щодо врахування або відхилення інших 

поправок і пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи 

привести у відповідність до остаточної редакції статті 9, проголосованої 

комітетом. Прошу голосувати.  

Кисилевський. 



 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук. 

 

МАРЧУК І.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан – за. 

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.  

 



РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, у нас ті самі 10 голосів – за.  

Тоді ми переходимо до останнього голосування за рішення. 

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому 

читанні прийняти проект Закону України про компенсацію за пошкодження 

та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових 

дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

Російської Федерації (реєстраційний номер 7198), у другому читанні та в 

цілому з техніко-юридичними поправками.  

Голосуємо, колеги. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марчук.  

 

МАРЧУК І.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Мовчан – за.  

Приходько.  

Борис Вікторович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так у нас виходить: 9 - за  і Приходько не 

проголосував. Так, тоді ми вичерпали порядок денний. Я дуже дякую 

колегам за те, що прийняли моє бойове хрещення і дякую, що ви долучилися 

до комітету.  

 

ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Дякую членам комітету, дякую секретаріату, 

дякую вам, Олексію, за головування, дякую, що ми зробили цю правку. Це 

абсолютно політично правильно для нашої країни. 



Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді я всім дякую. Слава Україні! Гарного вам дня. 

До зустрічі.  

 


