
  

  

 

  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

вул. Велика Житомирська, 11, кімн. 304 

  

  

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    №55 

  

15 листопада 2017р. 

ГОЛОВУЄ: 

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

 

ПРИСУТНІ: 

 Члени Комітету – народні депутати України – Кацуба В.М., 

Кошелєва А.В., Кривенко В.В., Матківський Б.М., Пташник В.Ю., 

Романовський О.В., Соловей Ю.І. (3-6 питання порядку денного), 

Фаєрмарк С.О., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л. 

 

ВІДСУТНІ: 

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

Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Довгий О.С., Матвієнков С.А., 

Соловей Ю.І. (1, 2 питання порядку денного). 



ЗАПРОШЕНІ:  

 Народний депутат України – Ляшко О.В. 

Народний депутат України – Галасюк В.В. 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України – Нефьодов М.Є. 

Заступник начальника управління Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України – Доільніцин Є.О. 

Заступник директора департаменту управління державною 

власністю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

– Каспіржний С.Ю. 

Перший заступник Міністра фінансів України – Маркарова О.С. 

в.о. Голови Фонду державного майна України – Трубаров В.М. 

Заступник Голови Фонду державного майна України – 

Нікітін Ю.В. 

Директор департаменту законодавчого забезпечення‚ орендних 

відносин та розпорядження державним майном Фонду 

державного майна України – Пількевич В.Л. 

В.о. Директора департаменту Фонду державного майна України 

– Денисенко В.М. 

Заступник начальника управління з питань державного майна та  

підприємств Міністерства освіти України – Матюшенко Ю.В. 

Заступник Міністра екології та природних ресурсів України –

Вакараш В.М. 

Директор департаменту екологічної безпеки та дозвільно-

ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних 

ресурсів України – Лук’янчук С.І. 

Заступник Голови Державної екологічної інспекції України –

Канцурак В.В. 

Директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації – Гречаник Р.М. 

Генеральний директор "Стебницьке гірничо-хімічне 

підприємство "Полімінерал" – Коваль В.М. 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проект Закону "Купуй українське, плати українцям" (про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку 

промислового виробництва та малого і середнього підприємництва) 

(реэстр.№7206 від 17.10.2017), внесений народними депутатами України 

Ляшком О.В. та іншими. 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 35 Закону України "Про 

публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

стандартизацію" (реєсстр.№7124 від 19.09.2017), Кабінетом Міністрів України. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо передачі майна до державної та комунальної власності) (реэстр.№6007 

доопрацьований від 14.06.2017), внесений народними депутатами України 

Дубневичем Б.В., Солов'єм Ю.І., Іванчуком А.В. та інш. 

4. Про техногенну катастрофу, що сталася в Дрогобицькому районі 

Львівської області в наслідок діяльності ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне 

підприємство «Полімінерал». 

5. Проект Закону про фінансове оздоровлення Публічного акціонерного 

товариства "Одеський припортовий завод" (реєстр.№6779 від 21.07.2017), 

внесений народними депутатами України Чекітою Г.Л. та інш. 

6. Проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про 

публічні закупівлі" (реєстр.№7067 від 04.09.2017), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 Про порядок денний засідання Комітету. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

запропонував розгляд законопроекту реєстр.№6779 перенести. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Підтримати змінений порядок денний засідання Комітету. 

 



«за» – 10 (Іванчук А.В., Кацуба В.М., Кошелєва А.В., Кривенко В.В., 

Матківський Б.М., Пташник В.Ю., Романовський О.В., Фаєрмарк С.О., Чекіта Г.Л., 

Шевченко В.Л.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 1. Проект Закону "Купуй українське, плати українцям" (про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

сприяння розвитку промислового виробництва та малого і 

середнього підприємництва) (реэстр.№7206 від 17.10.2017), 

внесений народними депутатами України Ляшком О.В. та 

іншими. 

 

ВИСТУПИВ: 

 Народний депутат України – Ляшко О.В. доповів по суті 

поданого законопроекту та запропонував підтримати його. 

 

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:  

 Члени Комітету – народні депутати України – Пташник В.Ю., 

Іванчук А.В. 

 

Голова підкомітету, народний депутат України – Кошелєва А.В. 

висловила позицію підкомітету щодо підтримки зазначеного 

законопроекту. 

 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України – Нефьодов М.Є. висловив позицію Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі щодо не підтримки зазначеного 

законопроекту. 

 

 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону 

"Купуй українське, плати українцям" (про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку 

промислового виробництва та малого і середнього 

підприємництва) (реэстр.№7206 від 17.10.2017), внесений 

народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими, в 

першому читанні за основу. 

 

«за» – 9 (Іванчук А.В., Кацуба В.М., Кошелєва А.В., Кривенко В.В., 

Матківський Б.М., Романовський О.В., Фаєрмарк С.О., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.); 

«утрим.» – 1 (Пташник В.Ю.). 

Рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 2. Проект Закону про внесення зміни до статті 35 Закону 

України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям 

Закону України "Про стандартизацію" (реєсстр.№7124 від 

19.09.2017), Кабінетом Міністрів України. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України – Нефьодов М.Є. доповів по суті поданого 

законопроекту та запропонував підтримати його. 

 

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

висловив пропозицію щодо прийняття зазначеного 

законопроекту за основу та в цілому. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону 

про внесення зміни до статті 35 Закону України "Про публічні 

закупівлі" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

стандартизацію" (реєсстр.№7124 від 19.09.2017), Кабінетом 

Міністрів України, за основу та в цілому. 



 

«за» – 10 (Іванчук А.В., Кацуба В.М., Кошелєва А.В., Кривенко В.В., 

Матківський Б.М., Пташник В.Ю., Романовський О.В., Фаєрмарк С.О., Чекіта Г.Л., 

Шевченко В.Л.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо передачі майна до державної та 

комунальної власності) (реэстр.№6007 доопрацьований від 

14.06.2017), внесений народними депутатами України 

Дубневичем Б.В., Солов'єм Ю.І., Іванчуком А.В. та іншими. 

 

ВИСТУПИВ: 

 Голова Комітету, народний депутат України – доповів по суті 

поданого законопроекту та запропонував прийняти його в 

першому читанні за основу. 

 

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:  

 Директор департаменту законодавчого забезпечення‚ орендних 

відносин та розпорядження державним майном Фонду 

державного майна України – Пількевич В.Л. висловив позицію 

Фонду державного майна України щодо підтримки зазначеного 

законопроекту. 

 

Заступник начальника управління з питань державного майна та  

підприємств Міністерства освіти України – Матюшенко Ю.В. 

висловив позицію Міністерства освіти України щодо підтримки 

зазначеного законопроекту. 

 

Секретар Комітету, народний депутат України – 

Матківський Б.М. висловив позицію щодо підтримки зазначеного 

законопроекту. 

 



УХВАЛИЛИ:  

 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

передачі майна до державної та комунальної власності) 

(реэстр.№6007 доопрацьований від 14.06.2017), внесений 

народними депутатами України Дубневичем Б.В., Солов'єм Ю.І., 

Іванчуком А.В. та іншими, в першому читанні за основу. 

 

«за» – 11 (Іванчук А.В., Кацуба В.М., Кошелєва А.В., Кривенко В.В., 

Матківський Б.М., Пташник В.Ю., Романовський О.В., Соловей Ю.І., 

Фаєрмарк С.О., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 4. Про техногенну катастрофу, що сталася в Дрогобицькому 

районі Львівської області в наслідок діяльності ПАТ 

«Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». 

 

ВИСТУПИВ: 

 Секретар Комітету, народний депутат України – 

Матківський Б.М. доповів про ситуацію що сталася в 

Дрогобицькому районі Львівської області в наслідок діяльності 

ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» 

та висловив пропозиції щодо вжиття необхідних заходів. 

 

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:  

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

Соловей Ю.І., Фаєрмарк С.О., Чекіта Г.Л., Іванчук А.В. 

в.о. Голови Фонду державного майна України – Трубаров В.М. 

Заступник Голови Фонду державного майна України –       Нікітін 

Ю.В. 

Директор департаменту законодавчого забезпечення‚ орендних 

відносин та розпорядження державним майном Фонду 

державного майна України – Пількевич В.Л. 



Представник Львівськой екологічної інспекції – Маланич М.М. 

Директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації – Гречаник Р.М. 

Генеральний директор "Стебницьке гірничо-хімічне 

підприємство "Полімінерал" – Коваль В.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Враховуючи, що техногенна та екологічна безпека в 

Дрогобицькому районі Львівської області погіршується через 

спричинені обвали та наявністю загрози   нових обвалів і в зоні 

ризику та впливу підземних порожнин знаходяться  розташовані 

житлові будинки міста Стебник, високовольтні ЛЕП, 

водоканалізаційні мережі міст Дрогобича та Трускавця, залізниця 

державного значення Київ-Трускавець, автомагістраль, 

направити лист Прем’єр-міністру України – Гройсману В.Б. з 

пропозицією вжиття невідкладних заходів із: 

створення урядової комісії із залученням спеціалістів, в тому 

числі іноземних, представників місцевих органів влади та 

самоврядування для напрацювання комплексного підходу у 

вирішені ситуації та ліквідації наслідків, що утворилася в 

Дрогобицькому районі Львівської області в наслідок діяльності 

ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал»;  

залучення до складу вищезгаданої комісії народних 

депутатів України - членів Комітету Верховної Ради України з 

питань економічної політики Богдана Матківського та Вікторію 

Пташник; 

передбачення окремого фінансового ресурсу при 

формуванні Державного бюджету на 2018 рік у розмірі 214,2 млн. 

грн на ліквідацію наслідків провалу рудника № 2 Стебницького 

калійного родовища, (а саме: побудова нової дороги зі 

сполученням Дрогобич-Трускавець, виніс магістральних 

водогонів Доброгостів-Дрогобич за межі небезпечної зони); 

безперебійного забезпечення електроенергією населених 

пунктів, які перебувають у зоні впливу Стебницького калійного 

родовища; 

поточного ремонту альтернативних автошляхів сполучення з 

містом Стебник та Трускавець і його околиць, а також 



розроблення проектно- кошторисної документацію для 

будівництва об’їзної дороги Т-1402 до м.Трускавець; 

безперебійного забезпечення водопостачання м. Дрогобича 

Львівської області; 

забезпечення екологічної рівноваги в межах гірничого 

відводу рудників № 1 і № 2 Стебницького калійного родовища 

для проведення моніторингу та наукових досліджень, які б дали 

можливість визначати негативний вплив на навколишнє 

середовище; 

забезпечення виконання зобов’язань, передбачених умовами 

приватизації ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство 

"Полімінерал" та передбачення щорічного звітування 

зазначеного підприємства з метою контролю за дотриманням 

екологічної рівноваги в околицях м.Стебника. 

 

«за» – 11 (Іванчук А.В., Кацуба В.М., Кошелєва А.В., Кривенко В.В., 

Матківський Б.М., Пташник В.Ю., Романовський О.В., Соловей Ю.І., 

Фаєрмарк С.О., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 5. Проект Закону про фінансове оздоровлення Публічного 

акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" 

(реєстр.№6779 від 21.07.2017), внесений народними 

депутатами України Чекітою Г.Л. та інш. 

 

Розгляд питання перенесено. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 6. Проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону 

України "Про публічні закупівлі" (реєстр.№7067 від 

04.09.2017), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 



ВИСТУПИЛА: 

 Перший заступник Міністра фінансів України – Маркарова О.С. 

доповіла по суті поданого законопроекту та запропонувала 

підтримати його. 

 

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:  

 Члени Комітету – народні депутати України – Кошелєва А.В., 

Пташник В.Ю., Іванчук А.В. 

 

Голова підкомітету, народний депутат України – Кошелєва А.В. 

висловила позицію підкомітету щодо підтримки зазначеного 

законопроекту. 

 

Заступник Голови Фонду державного майна України –       Нікітін 

Ю.В. висловив позицію Фонду державного майна України щодо 

підтримки зазначеного законопроекту. 

 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України – Нефьодов М.Є. висловив позицію Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України щодо підтримки 

зазначеного законопроекту. 

 

В ході обговорення було запропоновано після прийняття 

законопроекту (реєстр.№7066), прийняти за основу та в 

цілому як Закон проект Закону  України  про внесення зміни до 

статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” 

(реєсстр.№7067), доповнивши абзац другий розділу I цього 

законопроекту словами “послуги, що надаються радником у 

процесі приватизації об’єктів державної власності, у тому числі 

пошуку потенційних покупців об’єктів приватизації, надання 

рекомендацій щодо стартової ціни об’єктів великої приватизації 

відповідно до Закону України “Про приватизацію державного 

майна”. 

 

УХВАЛИЛИ:  



 Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону 

про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про публічні 

закупівлі" (реєстр.№7067 від 04.09.2017), внесений Кабінетом 

Міністрів України, за основу та в цілому з редакційними 

правками Комітету. 

 

«за» – 11 (Іванчук А.В., Кацуба В.М., Кошелєва А.В., Кривенко В.В., 

Матківський Б.М., Пташник В.Ю., Романовський О.В., Соловей Ю.І., 

Фаєрмарк С.О., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

  

Голова Комітету                                                                                  А.Іванчук                       

  

Секретар Комітету                                                                    Б.Матківський                              

  

  

 


