
  

  

 

  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

(вул. Велика Житомирська, 11, кімн. 304) 

  

  

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    №48 

  

22 березня 2017р. 

ГОЛОВУЄ: 

 Голова Комітету – народний депутат України – Іванчук А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

 Члени Комітету – народні депутати України – Воропаєв Ю.М., 

Денисенко А.П., Кривенко В.В., Матвієнков С.А.,         Матківський 

Б.М., Пташник В.Ю. (2-4 питання порядку денного), 

Романовський О.В., Соловей Ю.І., Фаєрмарк С.О. 

 

ВІДСУТНІ: 

 Члени Комітету – народні депутати України – Березкін С.С., 

Довгий О.С., Кацуба В.М., Кошелєва А.В., Пташник В.Ю.          (1 

питання порядку денного), Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л. 



 

ЗАПРОШЕНІ:  

 Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України – Нефьодов М.Є. 

Директор департаменту регулювання публічних закупівель 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 

Стародубцев О.Є. 

Перший заступник Голови Державної аудиторської служби 

України – Шкуропат О.Г. 

Заступник директора Департаменту з питань оскаржень рішень у 

сфері державних закупівель Антимонопольного комітету 

України – Костенко Є.Я. 

Директор департаменту корпоративних та майнових відносин 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України – 

Кальніченко В.А. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік 

об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" 

(реєстр.№5593 від 23.12.2016), внесений народними депутатами України 

Матківським Б.М. та інш. 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік 

об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" 

(реєстр.№6022 від 03.02.2017), внесений Кабінетом Міністрів України. 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу 

закупівель (реєстр.№4738 доопрацьований робочою групою), внесений 

народними депутатами України Іванчуком А.В., Матківським Б.М.,  

Кошелєвою А.В. 

4. Проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю (ІІ читання) (реєстр.№4666 від 13.05.2016), внесений 

народними депутатами України Іванчуком А.В. та інш. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 Про порядок денний засідання Комітету. 



 

УХВАЛИЛИ:  

 Підтримати порядок денний засідання Комітету. 

 

«за» – 9 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кривенко В.В., 

Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Романовський О.В., Соловей Ю.І.,   Фаєрмарк 

С.О.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації" (реєстр.№5593 від 23.12.2016), внесений 

народними депутатами України Матківським Б.М. та інш. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Секретар Комітету, народний депутат України –       Матківський 

Б.М. доповів по суті поданого законопроекту та запропонував 

підтримати його. 

 

 

 

Голова підкомітету, народний депутат України –           Денисенко 

А.П. висловив позицію підкомітету щодо прийняття зазначеного 

законопроекту за основу та в цілому. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону 

про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права 

державної власності, що не підлягають приватизації" 

(реєстр.№5593 від 23.12.2016), внесений народними депутатами 

України Матківським Б.М. та інш. за основу та в цілому. 

 



«за» – 8 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кривенко В.В., 

Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Романовський О.В., Соловей Ю.І.). 

«утрим.» – 1 (Фаєрмарк С.О.). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації" (реєстр.№6022 від 03.02.2017), внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

 

ВИСТУПИЛА: 

 Директор департаменту корпоративних та майнових відносин 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України – 

Кальніченко В.А. доповіла по суті поданого законопроекту та 

запропонувала підтримати його. 

 

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:  

 Члени Комітету – народні депутати України – Денисенко А.П.,  

Кривенко В.В., Матвієнков С.А., Фаєрмарк С.О., Іванчук А.В. 

 

Голова підкомітету, народний депутат України –           Денисенко 

А.П. висловив пропозицію підкомітету щодо прийняття 

зазначеного законопроекту за основу та в цілому. 

(пропозиція не набрала необхідної кількості голосів) 

 

Член Комітету, народний депутат України – Матвієнков С.А. 

висловив пропозицію розглянути заначений законопроект для 

прийняття рішення, після отримання від Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості України додаткових матеріалів. 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

 У зв’язку з тим, що у народних депутатів України – членів 

Комітету виникли окремі питання щодо запропонованого 

законопроектом виключення ДП «Лабораторія 

великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень» 

(м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровської обл.) із зазначеного 

закону. Зокрема, подальшої долі унікального випробувального 

обладнання (комплексу), що знаходиться  на балансі вказаного 

ДП.  

Направити лист Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості України з проханням, в стислі терміни, надати 

додаткову інформацію щодо покрокового плану вирішення 

міністерством даного питання з наданням гарантійних листів 

ПАТ «Укргідроенерго» щодо взяття ним на баланс зазначеного 

унікального випробувального обладнання (комплексу),  у разі 

прийняття Верховною Радою України проекту  реєстр.№6022, як 

закону та набуття його чинності. 

 

«за» – 9 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кривенко В.В., 

Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Пташник В.Ю., Романовський О.В.,   Соловей 

Ю.І., Фаєрмарк С.О.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо 

здійснення моніторингу закупівель (реєстр.№4738 

доопрацьований робочою групою), внесений народними 

депутатами України Іванчуком А.В., Матківським Б.М.,  

Кошелєвою А.В. 

 

ВИСТУПИВ: 

 Голова Комітету, народний депутат України – Іванчук А.В. 

доповів по суті доопрацьованого законопроекту та запропонував 

підтримати його. 



В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:  

 Члени Комітету – народні депутати України – Воропаєв Ю.М., 

Кривенко В.В., Матвієнков С.А., Пташник В.Ю., Соловей Ю.І., 

Фаєрмарк С.О., Іванчук А.В. 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України – Нефьодов М.Є. 

Перший заступник Голови Державної аудиторської служби 

України – Шкуропат О.Г. 

Заступник директора Департаменту з питань оскаржень рішень у 

сфері державних закупівель Антимонопольного комітету 

України – Костенко Є.Я. висловив позицію Антимонопольного 

комітету України щодо необхідності передбачити в зазначеному 

законопроекту наступне: 

-  два визначення моніторингу (пункт 11 статті 1 частини першої 

законопроекту); 

підтримано компромісний варіант визначення 

“моніторингу закупівлі” запропонований робочою групою, а 

саме: 

“моніторинг закупівлі – аналіз дотримання замовником 

законодавства у сфері публічних  закупівель на всіх стадіях 

закупівлі   з метою попередження порушень законодавства  у  

сфері   публічних закупівель”; 

- не продовжувати строк здійснення моніторингу не більш як 

на 15 робочих днів (частина 4 статті71 законопроекту); 

пропозицію підтримано; 

- можливість звернутися замовнику до орану державного 

фінансового контролю за роз’ясненням  змісту висновку; 

пропозицію підтримано; 

- обов’язковість здійснення перевірки органом державного 

фінансового контролю, якщо замовником не усунуто порушення 

або висновок цього органу не оскаржено до суду (частина 10 

статті 71 законопроекту); 

 підтримано компромісний варіант, запропонований 

Головою Комітету, а  саме, передбачити обов’язкову 

перевірку за умови, шо не усунене замовником порушення 

має негативний вплив для бюджетів; 

- запровадити моніторинг закупівель без перехідного 

періоду  (пункт 5 розділу II “Перехідні та прикінцеві 

положення”); 



пропозицію не підтримано. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Внести на заміну раніше поданого реєстр.№4738 проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про публічні 

закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення 

моніторингу закупівель (доопрацьований Комітетом), та 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в прешому 

читанні за основу. 

«за» – 9 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кривенко В.В., 

Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Пташник В.Ю., Романовський О.В.,   Соловей 

Ю.І., Фаєрмарк С.О.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 4. Проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю (ІІ читання) (реєстр.№4666 від 13.05.2016), 

внесений народними депутатами України Іванчуком А.В. та 

інш. 

 

Прийняття рішення перенесено. 

 

Голова Комітету                                                                                  А.Іванчук                       

  

Секретар Комітету                                                                    Б.Матківський                              

  

  

 


