
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

23 лютого 2023 року 

 

Веде засідання заступник Голови Комітету МОВЧАН О.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …шановні колеги. Дякую, що ви долучилися до  нашого 

комітету. Сьогодні важливий день. Ми майже рік стоїмо, тримаємося, дякуючи ЗСУ, 

дякуючи нашим захисникам. Сьогодні у нас має бути короткий комітет, тут більше 

технічних питань, тому прошу бути всіх мобілізованими і залишатися на зв'язку до його 

закінчення.  

Давайте зробимо перекличку. Наче у нас є кворум.   

Так. Буймістер. Немає. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Я є. Вітаю всіх. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.  

 

КИЦАК Б.В. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович. 

Кубів. 

 

КУБІВ С.І. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. Ганна Василівна. Так, Ганна Василівна приєднана, зараз 

ми її почекаємо ще. 

Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. Присутній. 



 

ЛІЧМАН Г.В.  Колеги, вітаю. Sorry, трохи технічні в мене проблемки. Наче все 

зараз нормально. Вітаю, я є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітаємо вас.  

Марчук. Так, поки підключається. 

Мовчан є.  

Наталуха. Мабуть, немає.  

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. Доброго ранку. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. Немає. 

Шевченко.  

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Янченко. Янченко немає. 

Так, у нас є 10 членів комітету, присутні, тому можемо розпочинати. Шановні 

колеги, порядок денний вам був попередньо розданий, він складається із шести пунктів. 

Перший пункт – це технічний розгляд законопроекту 9027 щодо включення його до 

порядку денного і скорочення строків наполовину. Другий, третій… Другий пункт 

стосується проведення круглого столу, третій стосується проведення комітетських 

слухань. Четвертий – плану роботи нашого комітету і п'ятий пункт – затвердження 

рекомендацій комітетських слухань.  

І пункт "Різне".  

Прошу затвердити порядок денний і проголосувати.  

Кисилевський.  

 

 КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.  

 

КИЦАК Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За.        

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. Магомедов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан – за.  

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.  

 

 РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко.  

 

 ШЕВЧЕНКО Є.В. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є. 10 голосів – за. Дякую.  



Шановні колеги, порядок денний засідання нашого комітету затверджено. 

Переходимо до першого пункту порядку денного: щодо включення до порядку денного 

сесії Верховної Ради України проекту Закону про внесення зміни до розділу Х 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо 

можливості змінення умов договору про закупівлю. Це фактично технічний законопроект, 

який викликаний вимогами часу, тому що... ми його не будемо сьогодні розглядати по 

суті, ми розглянемо його по суті на наступному комітеті, заслухаємо міністерства, 

заслухаємо стейкхолдерів. Але нам зараз процедурно треба його прийняти, треба 

рекомендувати Верховній Раді скоротити строки, визнати його невідкладним і включити 

до порядку денного сесії. 

Значить, якщо ніхто не проти, я одразу перейду до резолюції по цьому 

законопроекту. Або якщо... колеги, є, хтось хоче щось сказати по цьому питанню?  

 

КУБІВ С.І. Є у мене певна думка, можна її сказати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Степан Іванович, давайте.   

 

КУБІВ С.І. Дивіться, друзі, практика нашого комітету, вона є абсолютно позитивна, 

я би сказав, вона є ефективна, але певні речі, які ми робимо деколи на комітеті, які 

невластиві нашому комітету, вони потім дуже поганий дають такий осадок, я би сказав, на 

наш комітет. І коли ми беремо ті чи інші питання, особливо коли ми їх глибоко вивчаємо з 

міністерствами і з іншими комітетами, які би ніби мали бути профілюючими по тих 

законопроектах, які деколи попадають у наш комітет, нам не потрібно це робити. Я би 

хотів, коли ми будемо теж дивитись оцей Закон про закупівлі, вислуховувати всі позиції, 

ми повинні бути краще критичніші і, я би сказав, більш юридично справедливіші до тих 

чи інших питань, ніж потім відстрілюватися тим чи іншим членам комітету чи головам 

підкомітету у сесійній залі. Це таке загальне прохання. 

Я говорив це десь півтора, два роки тому, да? Але ви знаєте, деколи вся робота, яку 

можна оцінити на 100 відсотків, деякими такими гнидячими просьбами інших комітетів, 

воно виглядає дуже… неприємний, як кажуть, тоді залишається осад. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович. Ми про це з вами  поговоримо ще в залі, 

не під стенограму. Дякую вам за позицію.  

Шановні колеги, я тоді переходжу до резолюції. Керуючись частиною третьою 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України пропоную ухвалити рішення рекомендувати 



Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо можливості змінення 

умов договору про закупівлю (реєстраційний номер 9027) включити до порядку денного 

сесії Верховної Ради України та відповідно до частини третьої статті 50 Закону України 

"Про Регламент Верховної Ради України" скоротити строк внесення альтернативних 

законопроектів  наполовину. 

Шановні колеги, голосуємо. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан – за.  

Приходько.  

  

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Є 10 голосів. 10 

голосів – за.  

Переходимо до наступного питання порядку денного. Значить, стосується 

проведення 28 лютого 2023 року круглого столу за зверненням Ярослава Івановича 

Рущишина.  

Ярослав Іванович, я тоді вам передам слово, щоб ви презентували, і потім ми 

проголосуємо. Значить, круглий стіл на тему: "Законодавче забезпечення можливості 

надання фізичними чи юридичними особами, що не є учасниками ринку фінансових 

послуг, позик під процент".  

 

РУЩИШИН Я.І. Шановні колеги, чути мене, так? Бо якби я тут дивлюся, чи у мене 

ввімкнено все. Чутно?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, чутно-чутно.  

 

РУЩИШИН Я.І. Чутно, так. Я дуже коротенько скажу. Просто ми надалі 

намагаємося і робимо це, як на мене, досить нешвидко, вирватись з тих пут, які ще 

накладені на нас Радянським Союзом, тобто обмеження будь-якої підприємницької 

діяльності. Тобто кількість ліцензій і дозволів, на жаль, чи, вірніше, насправді це заборон, 

на жаль, і далі у нас, як на мене, зашкалює. І це один із тих напрямків, який нам треба 

трошки почистити для того, щоб вивільнити кошти, які лежать у людей, можливо, під 

подушкою, а не тільки під подушкою, але і підприємці могли працювати на економіку. 

Оскільки чіткого бачення законопроекту ще немає, тому обрана форма круглого 

столу для того, щоб підшліфувати оце бачення гарненько, і після того законопроект 

відповідний буде поданий до нашого, напевно, комітету і таке інше.  



Отже, мова іде про кредитування напряму без ліцензії, а також щоб малий бізнес і 

приватні особи мали змогу під проценти надавати кошти для нашого підприємництва. І це 

дуже коротенько. Прошу проголосувати це, за проведення круглого столу, і запрошую 

ласкаво всіх взяти участь в цьому круглому столі. Шкода, що він збігається із заходом 

Дмитра Кисилевського, на відстані я хотів там бути також, але тим не менше, що зробимо, 

мусимо робити це якомога швидше. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ярослав Іванович.  

Це дуже позитивний крок, який потрібен нашим підприємцям. Я хочу зазначити, 

що проведення даного круглого столу буде в режимі відеоконференції, тобто кожен зможе 

долучитися і з округів, і з регіонів. 

Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я зачитаю резолюцію. 

Значить, пропоную ухвалити рішення провести 28 лютого 2023 року круглий стіл на тему: 

"Законодавче забезпечення можливості надання фізичними чи юридичними особами, що 

не є учасниками ринку фінансових послуг, позик під процент". 

Голосуємо. 

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. Богдан Вікторович. 

Так, Степан Іванович. 

 

КУБІВ С.І. За. 

 

КИЦАК Б.В. Кицак – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак – за. 

Ганна Василівна.  

 

ЛІЧМАН Г.В. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Муса Сергоєвич. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Валерійович Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В.  За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Мовчан – за.  

Приходько Борис Вікторович.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко.  

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. 

Наступне питання порядку денного. Дмитро Андрійович пропонував провести 22 

березня 2023 року слухання у Комітеті. І пропоную ухвалити рішення провести слухання 

22 березня на тему: "Подолання кризових явищ у реальному секторі економіки України та 

прогрес у відновлені економічної активності". 

Шановні колеги, давайте переходити до голосування. Інформацію по цих 

слуханнях також раніше було надано. Так, це пропозиція Дмитра Андрійовича. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак.  

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів. 

 



КУБІВ С.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.   

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов.  

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський.  

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан – за.  

Приходько.  

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин.  

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення по цьому питанню прийнято. 

Наступне питання: щодо внесення змін до орієнтовного плану роботи комітету. Це 

Сергій Олексійович Тарута надавав лист-пропозицію. Значить, я... Сергія Олексійовича 

немає, тому я зачитаю його прохання. Пропоную ухвалити рішення внести до 

орієнтовного плану роботи  Комітету з питань економічного розвитку на період дев'ятої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий 2023-го – липень 2023-го) 

пропозиції народного депутата України члена комітету Тарути  Сергія Олексійовича та 

затвердити його. Пропозиції також були надані попередньо.  



Якщо немає питань, давайте переходити до голосування.  

Кисилевський.  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман.  

 

ЛІЧМАН Г.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан – за.  

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко.  



 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято.  

Останнє питання, вже передостаннє питання порядку денного щодо затвердження 

рекомендацій слухань у комітеті з метою вирішення організаційних питань щодо 

забезпечення їх виконання, беручи до уваги положення пункту 2 частини першої статті 15, 

пунктів  1–3 частини першої статті 49, частини п'ятої статті 50, частини другої статті 52 

Закону України "Про комітети Верховної Ради України". Пропоную ухвалити рішення.  

Перше. Схвалити рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань економічного розвитку на тему: "Відновлення та післявоєнний розвиток України". 

Друге. Направити рекомендації Голові Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Офісу Президента України, іншим зацікавленим установам і організаціям. 

Третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови  комітету – Таруту Сергія Олексійовича.  

Шановні колеги, переходимо до голосування. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кубів. 

 

КУБІВ С.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

  

МАГОМЕДОВ М.С. За.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

 

МАРІКОВСЬКИЙ О.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан – за.  

Приходько. 

 

ПРИХОДЬКО Б.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко. 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято.  

У нас є пункт "Різне". Чи є, хто хоче, чи будуть питання чи пропозиції в пункті 

"Різному", колеги?  

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Дозволите, Олексію Васильовичу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Дмитро Давидович. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Колеги, я хотів нагадати, ми інформацію всім передавали, 

але так коротко, що на наступному тижні 27-28-го плануємо поїздку у Вінницю. Головна 

тема поїздки – це проведення наради з розвитку індустріальних парків. Там у Вінниці є 

такий цікавий досвід, там чотири парки муніципальних, і в тому числі там знаходиться 

компанія "Хед", яка, ви знаєте, мала купу проблем з підключенням до мереж, що там всякі 

такі цікаві є ситуації, які заслуговують вивчення членами комітету. 

Тому, якщо хтось бажає долучитися, то, будь ласка, запрошую. Можна на раду 

Zoom або можна очно, або можна на ці два дні доєднатися очно. Хто зацікавлений, то 

пишіть, будь ласка, ми надамо всі матеріали стосовно програми. Дякую. 



 

КУБІВ С.І. А програму можна… 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Да-да, Степан Іванович, пришлемо вам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я хотів би ще нагадати про те, що з 2 по 4 

березня у нас виїзне засідання комітету у Львові… в режимі круглого столу. Да, воно 

проводиться в режимі круглого столу у Львові разом із Комітетом економічного розвитку 

Литовської Республіки з 2 по 4 березня. Порядок денний там майже сформований і 

найближчим часом нам надішлють його. Тому це нагадування. 

І ще у мене буде прохання у пункті "Різному", у нас… 

 

КУБІВ С.І. Теж спільне засідання комітету? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нашого Комітету економічного розвитку із Комітетом 

економічного розвитку Республіки Литва. 

 

КУБІВ С.І. А, Литва. Ясно, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас з ними дружні стосунки давно. Ви пам'ятаєте, вони влітку 

минулого року приїздили, деякі члени комітету їздили у вересні минулого року, зараз 

вони знову приїжджають до нас.  

У мене буде прохання, шановні колеги, у нас є законопроект, який пройшов наш 

комітет, номер 8311, який стосується… і це велика реформа, яка стосується питань 

управління арештованими активами в рамках кримінального провадження, в рамках 

виконавчого провадження, а також питань реалізації і управління стягнутих у дохід 

держави активів, тобто підсанкційних активів, так би мовити. Я би хотів від імені комітету 

направити звернення на Національне антикорупційне бюро та Службу безпеки України. 

Пояснюю, чому це важливо. Значить є, зараз з'явилися окремі позиції і Комітету 

антикорупційного, і деяких громадських організацій, які вказують на корупційні ризики. 

Але найкраще про корупційні ризики знають якраз правоохоронні органи, які питаннями 

корупції і протидії корупції займаються у своєму досвіді. І я би якраз хотів, щоб вони 

надали консолідовану позицію із практики, да, те що стосується арештованих активів, де є 

найбільші прогалини, тобто умовно, на чому найбільше концентруються корупційні 

ризики, на яких питаннях. І для того, щоб ці питання, ці проблемні моменти врахувати, 



тому що воно не дуже добре і політично, коли є певні припущення від окремих 

організацій або комітетів щодо корупційних ризиків, а у правоохоронців є якраз досвід у 

цій частині. Тому я би хотів цей досвід врахувати для того, щоб нівелювати те, про що 

говорить і антикорупційний комітет, і інші організації.  

Тому я проситиму, ми за це голосувати не будемо, але проситиму вашої згоди на 

те, щоб ми направили від комітету такі листи.  

 

РУЩИШИН. Чи можна питання, Олексій Васильович, з цього приводу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

РУЩИШИН. А мені написали, що там антикорупційний комітет включив ті всі 

положення в законопроект 8184, і тому він ніби втрачає свою необхідність як 

законопроект окремий ніби, щось таке… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, насправді тут є дві частини. Перша етична частина: 

тобто коли антикорупційний комітет дає негативний висновок на законопроект, який 

пройшов економічний комітет, при цьому витягує окремі норми, позитивні норми – тому 

що вони були в моєму законопроекті, в нашому фактично, багато підписантів членів 

комітету – окремі норми витягує і закладає в свій законопроект, і він вже не є таким, що 

має корупційні ризики. Тобто це з точки зору парламентської етики не дуже добре, тому 

що мало би бути якось по-іншому.  

Але якщо ми говоримо про реформи, а це для нас є найбільший пріоритет сьогодні, 

то ті норми, які є і в 8311, і які тепер витягнули з нього і поклали в 8184, вони є 

позитивними, і вони є важливими, їх треба робити. Інше питання, що зараз, можливо, ви 

чули, вчора це сталося, на найвищому рівні з'явилася заява про те, що таку інституцію як 

АРМА треба, в принципі, ліквідувати, тому що вона себе дискредитувала. Тому ми маємо 

це питання ще вивчати. Я думаю, що ми не будемо приймати ні 8311, ні 8184. І там 

сьогодні буде проходити Погоджувальна нарада у Голови Верховної Ради, і це рішення 

будуть приймати. 

Ми не будемо цих законопроектів приймати до вирішення питання, що робити із 

АРМА. Але якщо ми говоримо про контекст саме цього законопроекту, зайвим позиція 

правоохоронних органів, які сьогодні показують результат, і насправді навколо АРМА 

дуже багато скандалів корупційних, я хочу щоб вони вказали, де саме найболючіші, 

найслабші місця, які треба вирішувати. Цей досвід, він не буде зайвим нам, тому що ми 



або в контексті цього законопроекту будемо вирішувати цю проблему, або в контексті вже 

там іншої великої реформи, яка буде за результатами затвердження концепції, що робити з 

АРМА і хто має продавати, і в який спосіб і так далі. 

Тому цей досвід, він має бути в нашому комітеті і ми маємо його розуміти для того, 

щоб формувати позицію в майбутньому. Тому прошу вашої згоди на направлення таких 

листів. 

 

РУЩИШИН. Дякую, Олексію. 

 

КУБІВ С.І. У мене ще є деякі… Перше – згода, а друге – декілька слів хочу сказати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Степан Іванович, погано чути вас. 

 

КУБІВ С.І. Кажу, перше – згода, будь ласка. Декілька слів сказати. Знаєте, завжди 

основною причиною в законодавчому… влади виникає тоді, коли порушується Регламент: 

Регламент Верховної Ради і Регламент комітету. І враховуючи те, що багато 

законопроектів, я розумію – період війни, я розумію – період прийняття рішень, але не всі 

законопроекти, які ми приймали на комітеті або рекомендували нам приймати на комітеті, 

носили характер поспішності. І коли ми максимально, коли 116 статтю використовували в 

крайніх випадках, але була добра аналітика, ми враховували позицію ГНЕУ, були 

визначені базові комітети, наприклад, от... (Не чути)  коли розглядається той... 

наприклад... (Не чути) чи проект постанови, заключення... (Не чути) юстиції, Мінцифри, 

Міністерства економіки і Міністерства фінансів є обов'язковим і включаючи період 

проходження через урядові... (Не чути) 

Коли ці всі регламенти виконуються, виходить якийсь якісний документ, якісне 

рішення. Те ж саме і в Регламенті Верховної Ради, що напрацювали юридичний 

департамент, інші, так само є певні правила. І ми отримуємо, вибачте, ґулі тільки там, де 

ми порушуємо правила – одні, другі і треті… Якщо би ми дотримувалися добре 

Регламенту і для себе визначити, що ми зараз... пріоритет. Так, іде війна, так, буде 

відбудова, так, ми маємо... (Не чути) по європейській інтеграції.  

Давайте в тому колі ми обмалюємо... (Не чути) необхідних і достатніх умов для 

якісного прийняття документа чи законопроекту, і тоді буде нормально. Ми приймаємо 

євроінтеграційний документ, наприклад, так, і комітет... заперечує… Ми приймаємо, 

наприклад... (Не чути)  антиекономічного характеру, негативний висновок ГНЕУ, 

Міністерства економіки... (Не чути) застереження Мінфіну – ми його пхаємо у зал. 



Давайте якось визначимося, що ми хочемо, розумієте, не тільки... (Не чути) щось, ми в 

результаті отримуємо, Олексій Васильович, проблеми. Я це говорив неодноразово. 

І те саме 116 стаття. Якщо ми щось хочемо там якось через ломку... не можна це 

робити так. У житті, ви знаєте, палка має завжди два кінці: період влади і період 

післявладдя. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Степан Іванович. 

Шановні колеги, ми вичерпали порядок денний. Якщо більше немає коментарів, 

питань, можемо закривати засідання і зустрінемось сьогодні в залі. 

Всім дякую. 

 

КУБІВ. До зустрічі. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Гарного дня і до зустрічі. 


