
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва  

17 лютого 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …прийшли, бо Олександр Іванович, не може бути повний 

час. 

  

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А, тим більше, у нас дуже мало часу.  

Шановні колеги,  не заперечуєте, давайте ми почнемо обговорення по першому 

законопроекту, колеги зараз приєднаються. У нас є законопроект 4048 Віталія 

Семеновича Курила, він у нас зараз присутній.  

Віталій Семенович, ви озвучите ідею законопроекту, прошу, так коротко, 

стисло. 

  

КУРИЛО В.С. …Я сам з тієї зони і депутат якраз з тієї зони, мажоритарної.  

Але зараз ця зона, Луганська і Донецька області, які контрольовані Україною, 

зіштовхнулися з тим, що 22 грудня Кабінет Міністрів нарешті, розродився, 

переліком населених пунктів, які входять в зону АТО. І взяли і записали в цей 

перелік всі населені пункти, які не контролюються і на тій стороні знаходяться, 

так називаємій ЛНР, ДНР. І записали всі населені пункти, які контролюються 

українською владою в Луганській і Донецькій області і це призвело до того, що 

три стаття 4, 6, 7, фактично, паралізували роботу органів місцевого 

самоврядування.  

Нагадую, стаття 4, вона забороняє будь-які реєстраційні дії по реєстрації 

суб'єктів підприємництва і державних органів в зоні АТО. Стаття 6 вона 

звільняє від сплати за землю в цій зоні АТО від плати за землю і стаття 7 від 

сплати за оренду.  

У зв'язку з тим, що попали всі населені пункти, зараз бізнес не може 

реєструватись, перереєстровуватись. І навіть мери міст, яких обрали от на 



позачергових, на нових виборах цих, вони, хто не встиг, не можуть, не мають 

ніхто права  підпису, і всі стоять. І це вже відбувається більше 2 місяців. 

Я, до мене звертається маса людей, там і адміністрації. і я писав листи в уряд, 

зустрічався з  Прем'єр-міністром. Вони  кажуть: знайшвидший варіант, 

підготуйте законопроект депутатський… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Изменить ошибку, внесенную в постанову… 

  

КУРИЛО В.С. Розумієте, вони повинні, з одного боку, мати  постанову, щоб… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, не  в таком виде. 

  

КУРИЛО В.С. Але в іншому вигляді, ну от я вам скажу, знаєте ви наш уряд, не 

буду, справа не в цьому. 

Тому пропонується законопроект, який врегульовує цю ситуацію, він досить 

короткий і вносить правку в статтю… Ми шукали з юристом, який найкращий 

варіант:  правку в статтю 4 таким чином, що "проведення реєстраційних дій, 

пов'язаних зі зміною складу засновників, учасників та керівника юридичної 

служби, місцезнаходження якої є територія проведення антитерористичної 

операції", в дужках пишемо "крім території, на якій здійснюють повноваження 

представницькі органи місцевого самоврядування  обрані у відповідності до 

Закону  України "Про місцеві вибори" (від 14 липня 2015 року номер 595-8) на 

період  її проведення  забороняється". Тобто ми цією правкою там де пройшли 

вибори говоримо,  що тут норма цього закону не діє. 

 І те ж стосується, точно ж така правка до  статті 6  про оренду і 7-ї  про оренду  

землі.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Семенович.  

Олександра  Володимирівна зараз буде вам… 

  

КУРИЛО В.С. Юридичне управління підтримало… 

  



КУЖЕЛЬ О.В. Написало зауваження, будемо говорити так. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, Віталій Семенович, дякую.  

Значить, дивіться, ситуація яка і я маю ще додатково… 

Прошу, Олександро Володимирівно. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Дякую. 

По-перше, хочу сказати, що в січні 2015 року Кабінет Міністрів  на подання 

Служби  безпеки прийняв таки ту постанову з запізненням в півроку,тому що 

ми прийняли це в 2014 році). І через два дні її відмінив. Але бізнес звернувся до 

суду і згідно рішення суду ця постанова діяла з моменту прийняття, і спокійно 

весь бізнес був в цій частині  захищений. 

Що я не сприймаю в вашому законопроекті? Для мене питання "території, на 

якій пройшли місцеві вибори"  нічого не означає. Якщо зараз  там пройшли 

місцеві вибори, а завтра там зайдуть знову, будуть  військові дії і зайдуть 

окупанти, далі як?  І тому ми в даному випадку не захищаємо бізнес, ми 

створюємо передумови, в яких наша ж податкова буде вимагати з них податки. 

Від того, що там вибрали місцеві органи влади, а в мене там земельна ділянка,  

а я виїхала  і зараз знаходжусь в Житомирській області, я не можу сплачувати 

податок, не можу, Бо там  на грані війни. А є ще й територія, яка  близько АТО. 

І тому  я думаю, що нам треба написати,  підготувати листа комітету з  

терміновою вимогою до Прем'єр-міністра привести постанову у відповідність 

до закону. І звернутись до Служби безпеки, і звернутись до Президента, щоби 

вони  туди, до зони АТО, внесли територію, яка є граничною, приграничною до  

військових цих операцій. Тому що просто проведення місцевих виборів, а ще 

якщо проголосують і знайдуться, а тепер дуже багато, нова коаліція, і 

проголосують місцеві вибори ще на ДНР і ЛНР, і все  цей закон діє прямою 

нормою для них. І тому я вважаю,  що дані пропозиції є просто неприйнятими. 

Він зруйнує законопроект. 

А по-друге,  хочу сказати, тільки вчора розмовляла з пані Южаніною, на жаль, 

ці норми щодо податку, практично  і не діють. Тому що податкова в зв'язку з 

тим,  що ці норми не проведені, бо пані Южаніна тримає з 2013 року 

законопроект наш з Ксенією Михайлівною і Продан Оксаною щодо внесення 

змін згідно цього закону в Податковий кодекс, вони їх так і не провели.  

І тому тут єдине питання, яке виникає, це внесення змін в реєстраційні 

документи. Не нова реєстрація, а внесення змін в діючі реєстраційні документи 

діючого  бізнесу. І якщо той бізнес зупинений і поїхав, а хтось хоче його 



"рейдернути", від того, що у вас там обрана міська рада, я вважаю,  це є 

неприпустимим на час, поки не встановлено мир. І тому ми зробили таку 

заборону. Бо якщо ви готуєте для когось законопроект, то можете розуміти, що 

ви  потрапили  теж під цей законопроект. 

І тому, я  вважаю, що цей законопроект не може прийнятий, а треба підготувати 

від комітету листа після розгляду цього законопроекту і вимагати  від Прем'єра, 

якщо він, і написати листа до Президента, до Прем'єра і д Служби безпеки, що 

ставимо вам на  вид  в тому, що от є   таке порушення, яке погіршує ситуацію 

на тих територіях, які є українськими. Бо ми зараз просто руйнуємо ідеологію, 

є…   

  

_______________. Проходимо кроки, які має зробити Кабмін. 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  І це, ні, це є неправильно! Бо є місцеві вибори  на території, 

вони ж зараз вообще просто, військові дії: те забежали утром,  как 

Попандопало. 

І тому… А якщо ще й пройдуть вибори, які вимагає Мінськ, то  тоді цей 

законопроект просто є жахливим. Дякую. 

  

КУРИЛО В.С. Можна, я репліку? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександро Володимирівно.  

Віталій Семенович,   будь ласка. 

  

КУРИЛО В.С.  Ви знаєте, і так, і трішки   не так.  І з великою повагою як до 

автора закону, от дивіться: головне – це реєстрація, яка зупинилася. І на 

сьогоднішній      день голови районних рад їх не ре реєструють… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Якщо новий бізнес… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Ні-ні, це не бізнес, це державне… 



  

ЛЯПІНА К.М. … що вони не можуть зареєструвати юридичну особу…  Вона 

обрана, а вони не зареєстровані… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Нема такого в законі. 

  

ЛЯПІНА К.М.  Є. 

(Загальна дискусія) 

  

КУРИЛО В.С. От дивіться, реєстратори. Дивіться, вся реєстрація зупинилася. 

Як наслідок, після 22 грудня, після прийняття цієї постанови Кабміном, почав 

бізнес перереєстровуватися в Харківській області. 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Ксюша, прочти редакцию.  

  

КУРИЛО В.С.  Ну, ось редакція в мене. 

  

ЛЯПІНА К.М. А це інше питання, що вони……… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Я тебе объясняю, что там ………. 

  

ЛЯПІНА К.М. (Не чути)  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Еще раз говорю... 

  

_______________.  (Не чути)  

  



ЛЯПІНА К.М. Это не новая рада, рада та, що була. 

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не про фірми мова.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Про фирмы. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталій Семенович, скажіть, будь ласка. Олександра 

Володимирівна, послухайте, давайте Віталій Семенович скаже, і ми 

обговоримо.  

Шановні колеги, Олександра Володимирівна! Олександра Володимирівна, 

давайте ми по черзі будемо говорити. Віталій Семенович, скажіть, будь ласка, 

позицію. 

  

КУРИЛО В.С. Дивіться, справа в тому, що якраз називається законопроект 

щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування. Справа в 

тому, що структури місцевого самоврядування, "Комунхоз", змінюють 

керівника, зараз його не реєструють. Просто реєстратори не реєструють 

керівника, немає там ні в кого, хто змінився, немає права підпису. Стопориться 

вся діяльність і це реальність. Якщо там податки це, як кажуть, друге питання, 

там їх все одно платять, то ця реєстрація це питання номер один. Дивіться, я 

написав на Яценюка листа на початку січня, десь 12-го, там вже питання 

виникло відразу в грудні, з 12 січня написав на Яценюка, на ………, жодної 

реакції, пройшло два місяці, все стоїть. Уряду нашому абсолютно не потрібно 

нічого. Я до Яценюка ходив, каже, готуйте законопроект. Ну, будь ласка, 

законопроект.  

Давайте, я вважаю, щоб щось зробити для території, дві області стоїть. Щоб для 

території щось зробити, можемо тільки зробити …  

  

КУЖЕЛЬ О.В. А тут написано, читай предложение все. Проведення 

реєстраційних дій, пов'язаних зі зміною складу засновників учасників та 

керівника юридичної особи, місцезнаходження якої на територіях проведення 

антитерористичної операції… Тепер ви пишете... (Не чути)  забороняється…То 

есть, во всех фирмах, которые пр… где выбрана местная власть, можно 



проводить регистрационные… заменить собственника, заменить руководителя 

и провести рейдерство, вот и все. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  

(Загальна дискусія) 

Віталій Семенович, Олександра Володимирівна… 

  

ЛЯПІНА К.М. Олександра Володимирівна про що говорить, ми розширили… у 

вас проблема дуже зрозуміла, вона стосується суб'єктів публічного права…… 

Якби ви виписали в проекті, що це виключення стосується тільки суб'єктів 

публічного права, а не бізнесу, то… (Не чути)  

 (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Віталій Семенович, шановні колеги,   

(Загальна дискусія) 

  

КУРИЛО В.С.  А бізнес, який там стоїть.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Ні. 

  

ЛЯПІНА К.М. Він там не стоїть, його там практично немає.. 

(Загальна дискусія) 

  

КУЖЕЛЬ  О.В. Не будет он во время войны менять засновникив… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталій Семенович, це є компромісний варіант, якщо ми 

звузимо до суб'єктів публічного права? Ми розблокуємо тоді діяльність 

комунальних підприємств і так далі.   



(Загальна дискусія) 

  

_______________. (Не чути)  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Если коммунальных, то пожалуйста. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Я вас ще хочу поінформувати… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. … земля и оренда… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександра Володимирівна, я поговорив з Максимом 

Вікторовичем Єфімовим, він є співавтором законопроекту аналогічного змісту, 

який відрізняється однією принциповою нормою у нього немає прямої дії, а є 

відсилка до Кабміну. Я з цього приводу говорив з ним, говорив щойно 

телефоном з заступником голови військової адміністрації Донецька і той 

варіант, який пропонується компромісний. Вони повністю підтримують 4048, 

якщо ми вносимо туди таку правку, що окрім цих територій, які тут визначені 

нормою прямої дії, тобто оці, що ми додаємо, а також території додатково 

встановлених Кабінетом Міністрів. Адже є, наприклад, Авдіївка, є Мар'янка і 

тоді ми вбиваємо двох зайців. По-перше, якщо ми зараз доходимо до 

компромісу, звужуємо це до суб'єктів публічного права, то ми одразу на 

контрольованих територіях, де пройшли вибори, не потребує жодної, і не 

залежимо ми від недолугості Кабміну, починає діяти для них нормальна 

можливість здійснювати їх повноваження, в тому числі там по комунальних 

підприємствах і так далі, і так далі. В той же час ми штучно не звужуємо, і 

немає в нас потреби вносити кожного разу зміни до закону, бо якщо в нас 

з'являються, коли в нас з'являються додаткові контрольовані території, Кабмін 

їх додатковим переліком додає, ну, в тому порядку, як ви кажете, правильному. 

Тобто ми вбиваємо двох зайців. Ми терміново зараз вирішуємо цю проблему. 

Більш того, якщо ми зараз звузимо це до суб'єктів саме публічного права і 

вносимо цю правку, то це повністю влаштовує,… от скаже Віталій Семенович, і 

Луганську адміністрацію. Я тільки що говорив з Донецькою. 

І друге, значить, що Головне науково-експертне управління це розглянуло, і 

вони підтримують це в першому читанні. Дійсно я думаю, що ми можемо до 

другого читання ці нюанси відкалібрувати, да. І єдине питання, яке є у ГНЕУ, 

значить, ну, щодо практично того, про що каже Олександра Володимирівна в 

частині оподаткування, да. Тобто в частині реєстрації в них зауважень немає.  



Тому, шановні колеги… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дивіться, дивіться. Шановні колеги, Віталій Семенович, 

якщо ми зараз приймемо, погодимо, наприклад, в першому читанні з такими 

корективами, да. Значить, а) що ми прибираємо питання оподаткування, що 

воно стосується виключно питання перереєстрації, б) ми звужуємо до суб'єктів 

публічного права і с) ми вносимо те, про що ми говорили з Максимом 

Вікторовичем, з заступником голова Донецької військової адміністрації, – це те, 

що ми додаємо, що цих територій, а також територій, додатково визначених 

Кабінетом Міністрів. Мені здається, що це буде компромісне рішення, яке 

врахує зауваження Олександри Володимирівни, Максима Вікторовича і вашої 

ініціативи.  

  

КУРИЛО В.С.  Можна, я, одне запитання Олександрі Володимирівні. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Я прошу додати, що я не погоджусь. Тому що я погоджусь 

тільки на одну умову. Якщо ми напишемо, що на території, підконтрольній 

військово-цивільним адміністраціям внесення змін в приватний… публічний… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Суб'єктів публічного права. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Суб'єктів публічного права. Точка, всьо. 

  

КУРИЛО В.С.  Можна питання задам? 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Так. 

  

КУРИЛО В.С.  Я от не спеціаліст в підприємництві, це не моя сфера, тому це 

вам вирішувати. 



  

КУЖЕЛЬ О.В. Тут же не по підприємництву. ……….. захищаємо право… 

  

КУРИЛО В.С. Ні-ні-ні. Якраз, наскільки ви захищаєте право власності. Оті 

підприємства, які там є, а вони є, повірте, да ……….. чи який. Чи ви при цьому 

не звужуєте їх, в цілому, права? 

  

ЛЯПІНА К.М.  Їх права звузили… 

  

КУРИЛО В.С. От зараз з'явилися факти, що вони із-за цього починають 

перереєстровуватись і бізнес…  

(Загальна дискусія) 

 Але вони ж податки платять… 

  

ЛЯПІНА К.М. Чому вони платять податки і там… 

  

_______________.  Все равно,  возможна такая ситуация, вы говорите сейчас о 

цивилизованном бизнесе.  А возможна ситуация, что человек вел бизнес, вот у 

него там было, скажем там, каких-то там 3 коровника в селе. И после этого  он 

взял, собрал (а эти коровники    принадлежали ему),  но он собрал все 

имущество  и говорит: "Я не хочу".  Какие-то там вещи взял и уехал.  Появился 

там какой-то сосед, приходит в исполком, принес  понятно что, и говорит:  

"Давай, в ……. закона,  поменяем собственников".   

Вообще юридически вот… Стоп! Мы  не говорим о том, что там люди хорошие, 

что никто такого делать не будет. А вот  эта возможна такая  ситуация?   

  

КУЖЕЛЬ О.В. С нашим законом – нет. 

  

_______________. Да, с тем законом – нет. 

Но если ту правку, которую вы предлагаете внести, она будет возможна. 



  

КУЖЕЛЬ О.В. Так она так и будет, оно так и будет, потому что  это 

естественные человеческие желания. Там стоят куча брошенных домов, офисов, 

магазинов, страховых компаний, банков… 

  

_______________. Они просто поменяют собственников. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. … люди бросали и уезжали. 

  

_______________. Это там, на территории той. А на этой территории… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Наш закон касался антитеррористической операции – так он и 

называется. Если Кабмин "нагадил", нужно решать и поднимайте, пожалуйста, 

Туку, этого, и пусть они его берут "за одно место"  и решают с ним… 

  

_______________. … человек почитал в Фейсбуке о возможности там каких-то 

прорывов  и всего остального, и думает: "Слушай, хватит  этих рисков". 

Собрали манатки и уехали. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Собрали и уехали, конечно. 

  

_______________. … зоны АТО, она же менялась. 

  

_______________. Она и будет меняться, это как раз то, что говорит  Виктор о 

том, что некоторые территории  поручить, чтобы мы незаконно меняли  

территории. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Давайте напишем: "Там, где работает  Цивільно-військова 

адміністрація". И тогда это проще, и не надо  привязывать… 



(Загальна дискусія) 

  

ГІРШФЕЛЬД А.М.  Я не об этом. Многие территории переходили из рук в 

руки. Сегодня они наши, как вы говорите. В какой-то момент они были не 

нашими.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Так я это и говорю. 

  

ГІРШФЕЛЬД А.М. Поэтому это настолько  относительно. Во-вторых, там 

постоянные  вызовы, риски и так далее. Поэтому мы наоборот, должны 

обезопасить.  

(Шум у залі)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  

  

 КУЖЕЛЬ О.В.  …військово-цивільні адміністрації ……….. приватного права. 

Все.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Публічного права.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

  

_______________. ..…относительно каких-то дополнительных территорий, 

которые могут появиться и….…дать возможность…. 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  ……….в законе прямая норма.  Приняли в 14-м году.    Он 

принял в январе, отменил и они ………..в декабре 15-го.  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний  Олександра Володимирівна! Шановні колеги! 

Тоді, дивіться…  (Шум у залі)  

  

______________. ……добавлять города и убирать. (Шум у залі)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але пропозиція… (Шум у залі)  Шановні колеги, ну давайте 

ми ж  будемо… Дивіться, давайте… Я знов-таки. Є позиція самих військових 

адміністрацій. Якщо ми кажемо і так Кабмін має робити, чому завадить, якщо 

ми тут допишемо: "а також додатково території, визначені Кабінетом 

Міністрів". Нічого ж не завадить.    

  

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чого?  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Потому что они и вызначают.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, я вам ще раз кажу, він конкретно 

каже: Авдіївка, Мар'їнка не підпадають під ті критерії, які ми тут виписали.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. ………вот две территории: зона АТО и віськово-цивільна 

адміністрація. Есть еще такие…  

  

_______________.  (Не чути)  

  

 КУЖЕЛЬ О.В. Нет, нету такого.   

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це підзаконно.  Це підзаконно, це ще там накручено. 



  

КУЖЕЛЬ О.В. Неподконтрольных  это …………как можно так проволить 

регистрационные……………. Поэтому вопрос. Цивільна там, 

где………….можно, это там, где военно-цивильная администрация. Есть 

закон……..права. Давайте напишем, где    они назначены, где они работают там 

разрешить для публичного…………… 

  

_______________. Можна добавити…  территория, вызначена Кабинетом  

Министров где установлена військова… (Шум у залі)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ну дивіться. Я думаю, що це буде 

ризиковано його приймати   в цілому, так от просто з голосу, бо це серйозне 

питання.  (Шум у залі)  

Давайте в першому читанні… 

  

______________.  (Не чути)  

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте так зробимо. Перше. Зараз 

рекомендуємо прийняти в першому читанні… Олександра Володимирівна, 

почуйте! Ну що ви одразу… (Шум у залі) Я розумію, що ви сьогодні в опозиції, 

ну почуйте просто.  

   

 КУЖЕЛЬ О.В.  Я не ……..в оппозиции.  Я к этому закону в оппозиции.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Давайте знайдемо консенсус як мудрі люди, да.  

(Загальна дискусія) 

Шановні колеги, давайте… Пропозиція така. Взяти…  

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, пропозиція така. Взяти, прийняти 

законопроект за основу з урахуванням таких правок. Значить, зробити…  

Анатолій Мусійович! Зробити, що це стосується виключно суб'єктів публічного 

права, тобто внести таку правку сюди, так. Значить, друге, не вносити питання 

по оподаткуванню, тобто по бюджету, тобто зробити, що стосується виключно 

питань реєстрації.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми зараз розглядаємо, щоб підтримати в першому читанні з 

такими правками. До другого читання ми уточнимо питання формулювання по 

або військовим адміністраціям або по територіям додатково визначених 

Кабінетом Міністрів. Це абсолютно робоча схема.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Ні, ні, ни в коем случае. Очень опасный законопроект, очень.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександра Володимирівна, я ще раз скажу, в два читання… 

Що значить опасный? 

  

КУЖЕЛЬ О.В. …….. по примеру того законопроекта по контрольным 

проверкам, который ко второму чтению не соответствует 90 процентов первого 

чтения. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Конечно не соответствует, ………………. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. ………. по регламенту, вы знаете, это запрещено. ……………… 

Нет, ну, господа… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, я прошу. 

  



КУЖЕЛЬ О.В.  Я вам предлагаю сделать очень короткий законопроект, очень 

короткий, на одну страницу, что там, где работают військові адміністрації на 

этих территориях дозволити ………. Все!  И мы можем быть проголосован в 

первом, втором чтении. ……….. не пишите оно не совпадает, оно …………… А 

вот так, как вы написали …………….. 

  

______________. Так дописали закон.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги! Давайте… Я пропоную все-таки піти в двох 

читаннях. Ну, навіщо втрачати темп? Ви зараз скажете давайте ви там 

переносьте все. Ви розумієте, що це все темп. З яким темпом ми будемо 

працювати.  

Компромісна пропозиція. Шановні колеги, послухайте, компромісна 

пропозиція. Давайте визначатись тоді голосуванням.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, ще раз я повідомляю, що я говорив по 

цьому питанню з Максимом Вікторовичем, говорив з заступником Донецької 

військової адміністрації. …… пропозиція з урахуванням тих зауважень, які тут  

зараз прозвучали. 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас почув, Олександра Володимирівна, почуйте тепер ви 

мене, будь ласка. Послухайте мою пропозицію, ви визначитесь, підтримуєте її 

чи ні. 

Значить, підтримати за основу цей законопроект 4048 без внесення змін до 

статті 6 та статті 7, перше. Друге, із звуженням по статті 4, із звуженням 

виключно до суб'єктів публічного права. Тобто ми беремо виключно питання 

перереєстрації, виключно по суб'єктах публічного права. Цим ми розблокуємо 

діяльність адміністрацій на підконтрольних територіях, те, що сьогодні ви не 

можуть робити нічого, ні з комунальним підприємством, ні з цим. Крім того, 

врахувати ту пропозицію, яка від Донецької військової адміністрації 



прозвучала, і те формулювання, яке в статті 4, доповнити "а також на 

територіях, додатково визначених Кабінетом Міністрів України". Пропонується 

підтримати в першому читанні, в другому читанні ми це уточнимо 

формулювання або "визначених Кабінетом Міністрів", або там де існують 

військові адміністрації, ми виходимо з вами якісно, готуємо по скороченій 

процедурі, виходимо на рішення. Буде на наступному комітеті Максим 

Вікторович і ми спільно все це обговоримо на робочій групі, до комітету і 

вийдемо на готове рішення. 

Шановні колеги, прошу підтримати такий варіант. Хто – "за", прошу. А, в нас 

ще немає кворуму, да? 

  

КУЖЕЛЬ О.В. 5 человек. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. 50 процентов. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 50 процентів не працює. Ну, як, хто сказав? Це Регламент 

Верховної Ради сказав. Олександра Володимирівна, може це по вихідним 

достатньо, але сьогодні… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. У вас есть поддержка Максима Викторовича. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я з вами згоден, це важливий фактор, але ми не можемо йти 

проти регламенту. 

Тому, шановні колеги, пропозиція така. Зараз хто буде? Ну, давайте зараз 

будемо визначатися тоді. Обговорили.  

Шановні колеги, індикативне голосування по 3766. В нас буде підтримка по 

регуляторній гільйотині.  

(Загальна дискусія) 

Так  розберемось, зараз треба проголосувати, прийде Геннадій, ми винесемо на 

голосування ту пропозицію, яку я щойно озвучив. 



  

КУРИЛО В.С. Я не потрібен? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Віталій Семенович, ви потрібні, але, якщо вам… якщо ви не 

можете залишитись, то…  

У нас три законопроекти: 3766, регуляторна гільйотина (перше читання).  

(Загальна дискусія) 

Олександра Володимирівна, ми ж вами читаємо, як це ніхто не читає. 

Орієнтуємось на них… 

(Загальна дискусія) 

  

ЛЯПІНА К.М. Те, що написано не можна… ідея правильна. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ксенія Михайлівна, ми ж встановлюємо дедлайн і в рамках 

цього року … 

(Загальна дискусія) 

  

КУЖЕЛЬ О.В. … вот мы слышим от вас, это … 

(Загальна дискусія) 

 Но никто не делает. 

(Загальна дискусія) 

  

ЛЯПІНА К.М. … (Не чути)  

приняли, то будет хуже… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. А где?  

(Загальна дискусія) 



 А можно спросить, где будет хуже?  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ксенія Михайлівна, шановна Ксенія Михайлівна, дивіться, …  

(Загальна дискусія) 

 Ксенія Михайлівна, в чому є застереження там у … за що переживають? 

Олександра Володимирівна, секунду і проголосуємо, щоб не було правового 

вакууму. Правового вакууму не буде, чому? Тому що ми розуміємо, що 

включається режим гільйотини через рік, Кабмін все має подати через півроку. 

У нас зазор… Ксенія Михайлівна, слухайте… 

  

ЛЯПІНА К.М. (Не чути)  

… зміниться Кабмін, ви не будете нічого голосувати, через рік нічого не буде і 

буде… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ксенія Михайлівна, ви бачите якийсь інший варіант як 

провести це … ? Розумієте, немає такого варіанту.  

Шановні колеги! Ми обговорювали… Почули, Ксенія Михайлівна, почули. 

Давайте тоді, Борислав Соломонович! Геннадій  Григорович.  

Так, кворум у нас є?  Шановні колеги, кворум є.  Шановні колеги, тоді    я ще 

раз ставлю на голосування перше питання  законопроект 4048 пана Курила. 

Підтримати його за основу в першому читані з такими правками: не вносити 

зміни до  статей 6 і 7, в частині змін до статті 4 "обмежити  виключно 

суб'єктами публічного права". А  також додати після формулювання, яке 

запропоновано авторами   "а також території додатково визначені Кабінетом 

Міністрів  України"   з тим,  щоб прийняти в першому читанні і фахово, і 

глибоко доопрацювати до другого читання. Таку редакцію  підтримує,  я тільки 

що говорив, Донецька військова адміністрація, і це відповідає тій логіці, яку 

заклав Максим  Вікторович в своєму рішенні. 

Олександро Володимирівно, прошу, озвучте на мікрофон. 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Вновь прибывшим   коллегам, свои застереження и очень 

прошу внимательно их послушать. 



48… Это законопроект, который, я считаю, категорически нельзя принимать.   

Этот законопроект вносит в тот законопроект, который  мы  с Ксенией Ляпиной  

проводили еще в 2014 году,  прошлой Верховной Радой. Мы    говорили о том, 

что на территории антитеррористической  операции нельзя вносить изменения 

в регистрацию засновників,  собственников и так далее, чтобы не поотбирали 

бизнес. 

Что предлагает господин Курило? Он говорит: "Там, где прошли местные 

выборы, разрешить  проводить эти изменения".  Я считаю, что это  вообще еще 

более опасный период. Потому, что если сейчас найдется какое-то  

большинство и проголосует на территории ДНР, ЛНР провести местные 

выборы, то тогда  внесение изменений в список засновників   рейдерство 

пройдет незамедлительно и мгновенно. Поэтому, на мой взгляд, и я  

предложила  отклонить этот законопроект.   

А господину Курило написать очень короткий законопроект на одной странице, 

что там де призначені  військово-цивільні адміністрації для публічного права 

суб'єктів дозволити  проводити реєстрацію.  То есть, они имеют в виду органы 

местного самоврядування і адміністрацій, и коммунальные  предприятия. Вот   

этот бы  момент, я поддержала.  

Но принимать в таком виде, в первом чтении, а потом подразумевать,  что это 

будет совсем другой  законопроект, я считаю, что это неправильно. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександро Володимирівно.      

А тепер хочу прокоментувати як автор цього законопроекту. Значить, ситуація 

наступна. Те, що зараз обговорили, і те, що я пропоную, поставити на 

голосування.  

Редакція полягає в наступному. Є низка територій, які сьогодні знаходяться в 

зоні АТО, але є підконтрольними Україні. Там є влада, законно обрана, яка 

сьогодні згідно діючого закону не може, в тому числі, здійснювати жодної 

перереєстрації, наприклад, комунальних підприємств, жодної реорганізації. По 

суті, вона паралізована в своїй діяльності. В тій редакції, яку я зараз озвучу і 

поставлю на голосування, не буде жодних правок, які стосуються питання 

оподаткування. Виключно питань перереєстрації, раз, і два, виключно 

перереєстрації з урахуванням правки Олександри Володимирівни, суб'єктів 

публічного права. Тобто це не буде стосуватися жодних приватних компаній. 

Тому я ще раз на цьому наголошую. Три, я говорив з Максимом Вікторовичем 

Єфімовим, який вніс законопроект аналогічного змісту… який вніс 

законопроект аналогічного змісту… Олександра Володимирівна, послухайте, 

будь ласка. Значить, який,… різниця полягає в чому? Він віддає функцію 

встановлення цих територій на Кабінет Міністрів, так. Значить, для того, щоб 

вирішити проблему бездіяльності, по суті, Кабінету Міністрів пан Курило, на 



мою думку, абсолютно слушно запропонував, що частину цих територій 

встановити нормою прямої дії, тут є відсилочна норма на, значить, 

представницькі органи місцевого самоврядування відповідно до Закону місцеві 

вибори 14 липня 15 року. Разом з тим, поспілкувавшись з Максимом 

Вікторовичем Єфімовим, із заступником голови військової адміністрації 

Донецька, значить, вони зазначили, що необхідно додатково також дозволити 

Кабінету Міністрів визначати додаткові території. Бо, наприклад, в нас є 

Авдіївка, в нас є Мар'їнка, на яких вибори не проводилися, але вони є 

підконтрольні. Тобто таким чином ми, з одного боку, забезпечуємо норму 

прямої дії, і одразу ці території, які сьогодні є підконтрольні, де є наша влада, 

вони зможуть взагалі здійснювати свої функції управління, не будуть 

паралізовані. А друге, ми дозволимо Кабінету Міністрів розширювати території 

по мірі того, як ми будемо звільнювати свої території. 

Тому я пропоную без жодної гонки і спєшки, але щоб не втрачати темп, 

підтримати цей законопроект в першому читанні за основу з такими правками, 

як я зачитав, щоб потім його доопрацювати до другого читання. Тому ще раз я 

наголошую, шановні колеги, я пропоную підтримати законопроект 4048 за 

основу з такими корегуваннями, без внесення змін до статті 6, 7, тільки стаття 

4. В частині статті 4, внесення змін тільки, які стосуються суб'єктів публічного 

права. А також доповнити те формулювання, яке сьогодні передбачено 

авторами словами "а також територій додатково визначених Кабінетом 

Міністрів України". Прийняти це в першому читанні за основу, потім 

доопрацювати до другого, в тому числі з військовими адміністраціями.  

Шановні колеги, хто – "за" прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто "за"? 4 – 

"за". Хто проти? Хто утримався? 2 – проти, 1 – утримався.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.   …буду валить его публично. И потому что это, я считаю, 

преступление. ………. господин Порошенко хочет провести выборы на 

территории Донецка и Луганска. Это то, что они хотят начинать дерибанить ту 

собственность которая там осталась.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги! У нас є два читання. Ну, ми розуміємо, що 

ми не можемо паралізувати діяльність української влади.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  ……… никто ничего не читает.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, слухайте. Ну як не читаєм. Ми з вами читаємо, 

Олександра Володимирівна? Ми з вами читаємо? 



  

КУЖЕЛЬ О.В.   …….. абсолютно неграмотная практика, когда с закона берется 

10 процентов, а все остальное ………………. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександра Володимирівна, я розумію, що ви сьогодні 

виступаєте жорстко як опозиція. Але я вас закликаю до консенсусу, Олександра 

Володимирівна. Нам треба забезпечити можливість діяльності… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.   (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже вам дякую, Олександра Володимирівна, за комплемент.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.   (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Шановні колеги, визначались голосуванням. 

Наступне питання. Шановні колеги, пропоную розглянути законопроект 3766. 

Борислав Соломонович, будь ласка, не входьте, у нас прямо зараз важливий, 

дуже короткий законопроект.  

3766. Наш з Олександрою Володимирівною, з Оксаною Петрівною Продан, 

значить, з Оксаною Юринець. Шановні колеги, законопроект про регуляторну 

гільйотину. Я коротко озвучу. Шановні колеги, ну, давайте не тиснути на 

наших колег. Давайте поінформуємо про його сутність. Законопроект про 

регуляторну гільйотину, який полягає в тому, що через рік відміняється 

дозвільна система регуляторна система… 

  

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  



Шановні колеги, я розумію, що достатньо нам… Да?  

Прошу підтримати за основу та в цілому законопроект 3766 про регуляторну 

гільйотину, про зміну системи економічного регулювання. Хто - "за", прошу  

голосувати. П'ять. Хто проти? Один. Хто утримався? Один. Дякую. Рішення 

прийнято.  

Шановні колеги, друге читання законопроекту по мораторію на перевірки… 

номер зараз я скажу. 3153. Так… що у нас тут відбулося між першим і другим 

читанням? Ми врахували низку зауважень  Олександри Володимирівни 

Кужель…  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Обман полнейший.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І пані Ляпіної. (Шум у залі) Да. Точно. Точно.  

Так… Олександра Володимирівна, я так розумію, що у вас є пропозиція. Я 

правильно розумію?  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Да, да. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиції. Олександра Володимирівна, прошу надайте ваші 

пропозиції. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Все мои правки,  которые я…………….. (Не чути) У меня есть 

письмо, подтверждающее…  

    

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас, до речі, є тут Асоціація роботодавців сьогодні? Ага, 

прошу, ви скажете. Добре.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) ……….она, например, учтена редакционно, а она не 

учтена вообще. Мы учли то, что ……………… мораторий до  31 грудня  16 

года. Теперь… я поддерживаю то, что перенесли погодження с… (Не чути)  

  



 ГОЛОВУЮЧИЙ.   Олександра Володимирівна, а давайте по-порядку. Просто 

давайте підряд йти по номерах правок, щоб ми…  

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре тоді, по правій колонці. Тільки по-порядку. Спочатку.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Нам нужно понятие ………………мораторий на… В нескольких 

кстати законах…………..что подпадает под……….. И опять понятие 

мораторий. Я прошу единожны, один раз вызначить, потом по всем законам 

……..не пропускать изменений  в эту статью…………. 

Кроме этого, что… из этих трех законов  по контролю. Мы везде неправильно 

называем органы государственной власти, которые непрерывно меняются, из-за 

этого надо вносить…. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Олександра Володимирівна, почув вас. От давайте  прямо 

по порядку.       

Є пропозиція, вважаю, дуже слушна. Замість назв конкретних органів контролю 

вказати відповідні назви, тобто орган, який здійснює функцію в такій-то сфері. 

Тобто написати так, щоб… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Шановні колеги, немає заперечень щодо такої пропозиції? 

Тоді будемо це враховувати. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Так, мы здесь должны понять, что в статье 2 мы вводим 

мораторий на проведення органами державного нагляду планових засобів для 

здійснення контролю, крім… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 



  

КУЖЕЛЬ О.В. …планових заходів в сфері перевірки безпечності, якості 

продуктів. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Это было бы замечательно, если бы…………… так………. 

Потому что сюда попадают налоговая, не имеет права проводить – не имеет. 

  

_______________. Не имеет. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. То есть, если мы все осознанно это понимаем… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми ж так і робимо. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Ну, ………….. атомная и те же самые бензоколонки, которые 

были… 

  

_______________. Бензоколонки, тогда мы …………………………. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це окремо, це сфера регулювання закону, а далі… 

  

_______________. ………. там є визначення…  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Вы как комитет работаете, …….. как раз меняли………………… 

весь закон менять. 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Та не кажіть, це… Це просто. Ксенія Михайлівна, 

дивіться, там же ж яка ситуація? Є ідентифікація, самі органи державного 

нагляду контролю. Але той закон, він стосується не всіх, ми це з вами 

розуміємо. Ми прив'язуємося тут до всіх. Тобто цей закон не є спеціальним по 

відношенню до… Не є, не є, це правильно. 

  

_______________. Тут я з вами погоджуюся. І те ж саме 

виглядає………………………… давати пояснення. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, абсолютно. Да. Тому, шановні колеги, я тоді 

пропоную…Да, Олександра Володимирівна, прошу, прошу. 

  

КУЖЕЛЬ О.В……………………….. значит, например, я ………….. закон с 4 

страницы. По …………….. державного нагляду на підставі звернення фізичної 

особи про порушення суб'єкта. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Вы убрали слово "обґрунтованого". Не обґрунтованого, мабуть, 

но без обґрунтованого – это любое обращение фізичної особи может заказать на 

………. с проверкой. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені теж здається це слушно. Шановні колеги, я пропоную 

так, що ми… 

  

_______________. (Не чути) ……………. перевірку обґрунтовану…………… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Так. Колеги, давайте, да-да, давайте. Причому, колеги, я 

пропоную, щоб ми рухалися максимально раціонально. Я тоді ставлю зараз на 

те, щоб ми підтримали першу правку і другу. Тобто першу, це ми заміняємо 

назви конкретних органів їх відповідною ширшою назвою з прив'язкою до їх 

функцій. І друге, ми додаємо слово "обґрунтовано". Це яка, ще раз? Яка 

сторінка, Олександра Володимирівна?  



  

КУЖЕЛЬ О.В.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Четверта. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. …. надо всю правку убрать… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Доповнити… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Відхилити 14 правку. Тоді залишається редакція першого 

читання зі словом "обгрунтовного", да?  

  

______________. (Не чути) 

  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Это вот смотрите, дальше у вас на 5 странице написано, что 

держпідприємництво …………….., который говорит, что является 

"обґрунтованим"… 

  

______________. ………. обґрунтованого звернення яке… 

  



КУЖЕЛЬ О.В.  ……. дальше написано, що таке обґрунтоване.  

(Загальна дискусія) 

  

______________. Обґрунтованого, тобто ви надаєте аргументи.  

  

______________. Я вважаю, що це має бути в законі прописано. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Геннадій Григорович, тобто надаєте аргументи.  

Шановні колеги, прошу підтримати ці дві правки, тобто відхилити 14 правку і 

сформулювати назву органів так, щоб вони, можна.  

Олександра Володимирівна, дозвольте… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Два питання… Чи це третє ви вже піднімаєте.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А! Добре. Прошу. Будь ласка.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  ….. форма та порядок надання погодження на проведення 

позапланового заходу на підставі буде звернення, обґрунтованого звернення 

фізичної особи", тоже здесь на страничке 5, "затверджується держаною 

регуляторною… 

  

______________. Да.  

  



КУЖЕЛЬ О.В.  Все. И тогда это будет совершенно понятно ………. 

  

______________. Логично.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  ………., если …….. заплатили деньги, а вам, ну, не сделали 

товар или сделали не то, что у вас по договору написано, естественно они 

позволяют. Если вы просто написали, что проверьте Васю Петрова… 

  

______________. Да, да. Просто ….. не подобається і все.  

(Загальна дискусія) 

  

______________. ……. регуляторна ………… сама пише для себе… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні. Що як подання, Геннадій Григорович, щоб як подання, 

звертаються з обґрунтуванням. Не просто… 

(Загальна дискусія) 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  …………, как орган, который координирует… Это 

определено… 

  

______________. (Не чути) 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  (Не чути) 

  

 ______________. ………………. Я вважаю, що… 

  

______________. (Не чути) 



  

______________. Ну як варіант.  

  

______________. (Не чути) 

  

______________. Да.  

  

ЛЯПІНА К.М. ………………….. має бути написано в чому суть порушення. 

Тобто, якщо скарга без суті порушення, написано ідіть перевірте там ………….. 

тому що вони мені не подобаються. А, якщо в скарзі написано, що я такий-то 

такий-то……………….. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, да.  Мотивовано, аргументовано, да. 

  

ЛЯПІНА К.М. ….суть порушення. То це вже обґрунтована… (Шум у залі)  

  

 КУЖЕЛЬ О.В. …регуляторной политики, это будет  бістро в течение месяца. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу підтримати таку правку: відхилити 

14-у, і всі назви органів вказати згідно їх функціоналу.  

Хто - "за", прошу  підтримати, шановні колеги. Хто - "за"? Хто  проти, хто 

утримався? (Шум у залі)  Рішення прийнято.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) ……мы договорились, что мы не называем органы, а 

говорим…  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми  по всьому тексту закону  проголосували, Олександра 

Володимирівна, прошу.  



  

КУЖЕЛЬ О.В.  ……………в статье 6 написано: дія цього закону  не 

поширюється.   И всё, чо я вам говорила сейчас…  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми переформулюємо це абсолютно.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Я вам говорила, в статье 2 как бы не поширюется только на 

харчовий…. ……… А тепер вы то, что пообещали во второй статье 6 вы 

пишите, что дія цього закону (вот этого) не поширюється на відносини, що 

виникають….  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.   НКРЄ воотще…….. (Не чути)  

………………………………… вы хотите их………………свободно гулять по 

нам, по тем,  кто платит…………. (Не чути)  

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександра Володимирівна, це є  вимога ………. Є, Це все 

опрацьовано з Мінекономіки. Ну це принципові питання, Олександра 

Володимирівна. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Вот поэтому пункту они подали нам с вами три законопроекта, 

все три равные редакции. Минэкономики. Я не знаю, какая там  у 

Минэкономики узгоджувальна позиция.  

Дальше читаю. Фискальную службу…. То есть кому вот этот второй пункт 

написали, можно спросить.  Вот у вас… вот тут вы написали всех, а кому 

касается второй пункт?  Почему вы его принимаете?  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, да, почули. Дивіться, яка 

ситуація. Осквльки у нас були окремо назва, окремо одна сфера, тепер після 

того, як ми прийняли поправку першу у нас є резон: або всі виключення 



змістити  в другу, або змістити туди. І це технічна суть, абсолютно. тому це 

технічна правка, ми кажемо:  або харчову безпеку…  

  

КУЖЕЛЬ О.В. …….статьи….  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, Олександра Володимирівна, але… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. ……….под действие закона… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я почув  вас, Олександра Володимирівна. Ми будемо 

визначатися… Да, да. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Це дуже добре. 

Представтесь, будь ласка, візьміть мікрофончик. 

  

ГОСТЄВА Н. Гостєва Наталя, директор Департаменту дерегуляції 

підприємницької діяльності федерації роботодавців України. Ми би дуже 

просили шановних народних депутатів все ж таки не розширювати список, 

перелік органів, які випадають з-під дії мораторію. Мова йде про ДАБІ і про 

Державну екологічну інспекцію. Ми щопівроку отримуємо офіційні відомості 

від контролюючих органів. І хочу зазначити, що вони в п'ятірці тих самих 

злісних контролерів, які перевіряють бізнес і по загальній кількості перевірок, і 

особливо по застосуванню фінансових санкцій на суб'єктів господарювання, і 

по притягненню до адміністративної відповідальності посадових осіб таких же 

суб'єктів господарювання. Дуже просимо ці два органи не включати. Якщо ми 

підемо по шляху визначення сфери нагляду, да, не будемо називати їх видовим 

найменуванням, також, будь ласка, їх не включати сюди. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. ……… они без всяких согласований могут все… Вот в тому 

указе, в 6 статье, могут безгранично, без всяких разрешений, без всякой 



повестки. Так что они идут на проверку, ходить гулять. То есть тогда статья 2 

как мораторий не имеет никакого значения. 

  

ГОСТЄВА Н. Абсолютно вірно. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. ………………. архитектурной инспекции, экологической. Они 

считают, что нужно провести проверку. Я узнавала у Кабинета Министров. 

Кабинет Министров говорил, что нету никаких проблем с дачей разрешений. 

Если они покажут, что нужно проверить небезпечні об'єкти или возникла 

ситуация, – мгновенно получают разрешение. Нету даже задержки… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Идут……………. А тут… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, почули вас. Дивіться… (Шум у 

залі) Шановні колеги, шановні колеги, дозвольте. Борислав Соломонович, 

значить є позиція профільних комітетів, є пропозиція Томенка, є пропозиція 

іншої, по ПЕК, Держатомрегулювання і так далі. Є НКЦПФР, де вимогою 

…….. Тому всі вимоги є принциповими, ми маємо розуміти, що або ми цей 

законопроект приймаємо, і тут є такі виключення. Або це ми поговорили, і ні 

для кого не буде мораторію. Тому давайте жити в світі реальному, а не в світі 

фантазій, розуміти що… Я, наприклад, експертний контроль… Шановні 

колеги! Є, наприклад, експертний контроль, якщо ми його ставимо ще під 

якийсь орган, то ми ризикуємо і по лінії продукції головного призначення – 

експорт, і по лінії… Знаю. І по лінії експорту до Євросоюзу. Тому ми це 

питання проговорювали. Кожен буде визначати за голосуванням з цією 

позицію, яку він має. 

  

_______________. Дозвольте? (Шум у залі) 

(Загальна дискусія) 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Борислав Соломонович, вибачте. Геннадій Григорович 

перший просив. 

Прошу, Борислав Соломонович.  

  

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Я хочу по наглядному прикладу привести два приклада.  

(Загальна дискусія) 

Александра Владимировна, я хочу просто пояснити. Я сам роботодавець в 

минулому, підприємець, маю підприємство, все інше. Але те, що сьогодні 

відбувається в країні, особливо в питаннях будівництва, де сьогодні при новому 

будівництві падають балкони і ніхто не має права перевірити, при тому, що… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 

  

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Слухайте, давайте без Зубка, не треба там про Зубка. Зубко 

солдат і він виконує своє завдання.  

Ми кажемо сьогодні про небезпеку, чи безпеку наших громадян. Це перше 

питання.  

Друге питання. Ви можете піти на перевірку після того як там щось трапиться. 

Тоді маєте прийти дозвіл взяти в рамках кримінальної справи піти… Да. 

Загинуть люди ………… Правда. 

Друге питання. 

  

______________. (Не чути) 

  

РОЗЕНБЛАТ Б.С.  Правда. Не кажи… 

  

______________. Неправда.  

  



РОЗЕНБЛАТ Б.С.   Я борюсь в Житомирі, конкретно з "Набережним 

кварталом", який сьогодні будує, взагалі, нарушає всі норми, на 12 поверх 

піднімають газ, що законом заборонено. І ніхто не має права їх перевірити. І 

вони прикриваються, що …………………. 

Друге питання. Екологічна інспекція. Повторюю. Те, що сьогодні відбувається 

на півночі нашої держави в зоні екологічної катастрофи по бурштину по всьому 

іншому. Екологи… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 

  

РОЗЕНБЛАТ Б.С.   …. встановили, тому що ми не можемо зробити… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 

  

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Послухайте. Немає перевірок і немає наслідків і немає… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 

  

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Слухайте ви ……………  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  (Не чути) 

  

РОЗЕНБЛАТ Б.С.  Олександра Володимирівна, я категорично проти того щоби 

забороняли цим органам мати контроль. Ми втратили контроль над державою. 

От, що я хочу сказати.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Геннадій Григорович. Ксенія Михайлівна, перепрошую.  

  



КРИВОШЕЯ Г.Г. Я хотів би… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу.  Тоді Ксенія Михайлівні.  

  

ЛЯПІНА К.М. Просто коментар наступний. Коли ми говоримо зараз про цей 

закон про мораторій ми не говоримо про повну заборону.  

Ми говоримо лише про те, що вони мають обгрунтувати  свій план перевірок, і 

не треба йти тільки коли вже сталося,  вони можуть іти з планом перевірок, але 

вони мають його обґрунтувати.  От і все. І якщо це є об'єкти 3, 4 категорій 

ризикові, то вони мають право туди по плану прийти, вони один раз на рік план 

подадуть. Кабмін їм затвердить, через два тижні і йдуть і перевіряють. А от 

коли ми говоримо про  те. що вони в ларьок кожний хочуть ходити просто для 

того, щоби гроші отримати, а об'єкти 3, 4 категорій… і не збираються йти, отут 

виникає проблема. 

Крім того, не плутаємо якість будівництва, яку має перевіряти………..і  

проблеми з відведенням  землі невідомо де, де вони відводять  землю і будують 

там,  де люди обурюються. Але це є питання місцевої влади, яка так чи інакше  

враховує чи не враховує обмеження при відведенні землі. І …………це не 

замінить. …..тільки дивиться, от, дійсно, там………… на 12-й поверх можна чи 

не можна піднімати, це питання…….. І тут вони мали б іти і подивитись. (Шум 

у залі)  

А ліцензія на будівництво дається лише на об'єкт 3, 4 категорії. Вірніше, 4, 5 

категорії.  А 1, 2, 3 не ліцензується. Але 1, 2, 3  ви самі  знаєте, що це вже зовсім 

інше питання, там значно менші ризики.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  

  

ЛЯПІНА К.М. І там іде перевірка місцевими органами. Ми ж передали, Кабмін 

передав, і ви передали законом на місцеві органи. І тому ми пропонуємо в  

цьому мораторії  тому і пропонуємо оці сфери і по сферах вони будуть просто 

затверджувати плани. А якщо позачергова перевірка по скарзі, то лише ми 

перевіряємо  обґрунтованість скарги, тобто є там предмет…  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми почули. 



Олександра Володимирівна, які  у вас є ще зауваження, пропозиції?   

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

  

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Представтесь, будь ласка.  

  

КУДРЯВЦЕВ О.В. Кудрявцев Олексій Віталійович. (Шум у залі)  Голова…  

Державна архітектурно-будівельна інспекція України.  

(Загальна дискусія)  

Набережний квартал по всій країні так будується, по всіх областях. Це 

Набережний квартал зараз іде… 

  

_______________. …………. ……… на балконі………… нового будівництва. 

  

КУДРЯВЦЕВ О.В. Це так, це так. Це так. (Шум у залі) Я хотів би, якщо можна, 

якщо можна, будь ласка. У нас був мораторій в 15 році, всі пам'ятають. І по 

мораторію 15 року, я хочу сказати, що жодного дозволу Кабмін не дав на 

перевірку. Було 320 заявок, не заявок, а в нас було обґрунтованих заяв на 

перевірки. Жодного не було надано нам Кабміном. Це перше. 

І друге. Ми, до речі, перевіряємо не об'єкти господарювання, а об'єкти 

будівництва. Я хочу, щоб ми це розділяли. Я теж колись був бізнесменом, і ми з 

вами були якось в 90-их роках ще знайомі, і так дуже побіснесменив з вами, і ви 

нам допомагали. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Место сидения определяет место сознания, так? 

  

КУДРЯВЦЕВ О.В. Ну… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Ксения Михайловна, скажите пожалуйста… 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, я прошу, дозвольте, будь ласка. І 

потім Геннадій Григорович. 

  

КУДРЯВЦЕВ О.В. Сьогодні, коли, знаєте, коли ми ще раз, якщо буде зараз 

продовжено цей мораторій, якщо прийметься в тому,.. в той редакції, то всі ці 

забудовники такі як Набережний квартал та інші, їх дуже багато сьогодні, вони 

спочатку опять почнуть оце будувати. Ще, ще буде гірше ситуація, яка є……… 

зараз. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. ………… дозволу на будівлю ………… ? 

  

_______________. Розумієте, є декларація. І вони всі будуть по третій категорії, 

по декларації. Там, де є дозвіл, за кожен дозвіл, коли я керівник, я готовий 

відповідати за кожен дозвіл. Там, де ми віддаємо, там, де у нас є комісія, яка 

видає ці дозволи. І третє, будь ласка, я ще третє тільки питання. Всі народні 

депутати так, як і контролюючі силовій органи, прокуратура, міліція, всі 

пишуть до нас з просьбою на перевірку. Коли цей мораторій, ми не можемо 

жодної перевірки зробити. Але… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почули вас, почули. Почули. (Шум у залі) Шановні колеги, я 

прошу, давайте по черзі. Почекайте-почекайте. 

  

_______________. …………… перевіряти незаконні будівництва, вони 

виконують……….. їх перевіряють. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. ………… давайте момент обсудим. ………… просто послушал. 

Ксения Михайловна, скажите, на ваш,.. годовой отчете. Как выходила 

ассоциация строителей, что они говорили? 

  

_______________. Ой, Боже мой. 

  



КУЖЕЛЬ О.В. Нет, вот сядьте и послушайте. 

  

ЛЯПІНА К.М. Например, сколько стоит квадратный метр. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Сколько стоит квадратный метр, чтобы у них что-либо 

подписать в ГАСКе?  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександра Володимирівна, почули вас, почули.  

Геннадій Григорович, будь ласка.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Подождите, пожалуйста. И еще, второй момент. Я хочу, чтобы 

вы просто поняли глубину этого вопроса. Будучи зам министра строительства, 

когда мы в первые начали делать дерегуляцию в строительстве, мы поехали в 

Литву и посмотрели, как работает ……… в Литве. Знаете сколько человек 

работает в …….. Литвы?  

  

______________. Три. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Три. Три! И там никогда не нарушается законодательство о 

строительстве.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І саме тому ми приймаємо… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  А мы принимаем решение, что мы сегодня знаем сколько стоит 

квадратный метр. Вы сегодня не имеет права давать дозволи на начало 

строительства первой, второй категории и третей, только на четвертый, пятый.  

  

______________. (Не чути) 



  

КУЖЕЛЬ О.В. Сколько вы даете дозволов на окончание строительства?  

  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Геннадій Григорович, скажіть будь ласка. 

  

КРИВОШЕЯ Г.Г.  Шановні друзі! Ну, чесно кажучи, я підтримую і те, що 

говорите ви, однозначно. Але є дві великі зараз проблеми. Ну, по-перше, 

відчувається, що хтось має питання з незаконними будівництвами і досить 

багато звертається і я неодноразово по цим питанням звертаюся, це не тільки 

місто Київ це і звичайні районні центри. Але є інше питання. Ви забули про ті 

повноваження, які ми зараз передали по закону на місцеві органи влади. Мало 

того, що ми якимось чином, дивом, дякуючи того, я вам ще скажу, що я просто, 

да, подав правку і ми не проголосували за те, щоб, взагалі, все віддати на місця, 

хоч якийсь зараз залишився ще контроль, ще хоча б контроль є у центрального 

органу інспекції по тим будовам і дозволам, які будуть видавати зараз на місця. 

Так от на сьогоднішній день я вам хочу сказати як вони билися, всі райони, у 

них перше, друге, третє, от ця вся мала забудова малоповерхова, це все на 

районному рівні на сьогоднішній день. Все. Але вони, коли починають 

будувати п'ять, сім поверхові, те, що малій забудові, Подільський район внизу, 

потім виростають, що, мансарди в п'ять поверхів і потім КМДА, за якими 

билися, вони ходять і судяться і потім ідуть війни, а вони не можуть перевірити 

тому що у них по документам… 

  

______________. (Не чути) 

  

КРИВОШЕЯ Г.Г.   Пентхаузи так називаємі. Тому я… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 

(Загальна дискусія) 

  



_______________. Але для того на сьогоднішній день тільки 40 міст  подали 

заявки і  лише в одному чи в двох  обласних центрах затверджені  органи так 

званих ……… на місцях. Місцевого самоврядування. У нас порушений той 

процес ………цей період треба  хоч залишити за ними право… (Шум у залі)  

А при чому тут вони?  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу… (Шум у залі)  Шановні колеги!  

  

______________.  …….. люди добрі, ми зараз взагалі зробимо так, що у нас 

просто все …. (Шум у залі)  

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, які ще є зауваження і пропозиції? (Шум у 

залі)  Шановні колеги! (Шум у залі)  Шановні колеги! Увага! Які є пропозиції, 

зауваження?  

  

_______________. Можна ще два слова, будь ласка. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, якщо інших зауважень, пропозицій немає, я 

ставлю…  (Шум у залі)  Прошу.  Прошу.  

Олександр Іванович, прошу, будь ласка. 

  

ДУБІНІН О.І. У мня просто маленькое резюме.  Смотрите, мы не можем 

формировать законы, заранее понимая о том, что кто-то  будет эти законы 

нарушать.  

Почему……………три человека? Потому что там, если строится дом, там ни у 

кого не станет никаких… (Шум у залі)  

  

 В голову даже не придет, чтобы построить  еще там какие-то пендхаузы. Если 

мы хотим все-таки формировать ну европейские законы, то мы должны  ну как 

бы хотя бы верить  в то и надеяться на то и дать возможность другим органам… 



ну в  частности там правоохранительным, если идет какое-то нарушение, 

строжайшим образом привлекать всех….. (Шум у залі)  

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тоді… (Шум у залі)  Шановні колеги!   

Давайте, будь ласка, останній виступ. Бориславу Соломоновичу треба вже іти.  

  

ГРИНЧУК Т.В. Гринчук Тетяна, Мінеконом розвитку. По  поводу, кратко по 

всему. Поддерживаем абсолютно позицию указывать не органы, а сферы, это 

было наше первое предложение… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми це вже проголосували. Дякую.  

  

ГРИНЧУК Т.В. О'кей.  

Второй момент. Не путаем, этот закон шире распространяется на все 

проверяющие органы, поэтому исключение… Учитывая, что этот закон должен 

был приниматься в пакете с законами, с реформированием системы, попадает 

под систему ДФС, поэтому мы оставляли Держфинінспекцію, рассчитывая на 

будущее. Конечно, если говорить, что только наглядконтроль то ДФИ 

неправильно указывать, мы абсолютно согласны. Но мы говорили сразу на все.  

Дальше. По поводу плановых, позаплановых проверок. Позаплановые 

проверки, абсолютно не нужно погодження ДРС для того, чтобы когда 

обращается субъект проверить меня самого перед выходом… 

(Загальна дискусія)    

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Шановні колеги!  

(Загальна дискусія) 



Прошу, Олександра Володимирівна, будь ласка.  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Последнее замечание. Страница 10. Кто мне объяснит, пункт 2, 

"начать з дій мораторію призупинити дію". Вот объясните, что мы 

призупиняємо. Дальше речення другого абзацу, что мы призупиняємо в статье 

6. Я пыталась прочитать… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Оля, підійдіть, будь ласка, поясніть на мікрофон.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. А тут нету речення два статьи 6. Тут все одним реченням.  

  

_______________. Мова іде про… Речення друге абзац 5 частини першої 

статті… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.   Не надо читать.  

  

______________. …яким передбачено, що за дозволом звертається в ЦОВВ. 

Тобто ми зупиняєм дію цього… За дозволом на перевірку звернення фізичної 

особи. Тобто на час дії цього закону зупиняється оця вимога, що в чинній 

редакції Закон про основні засади… 

  

______________. (Не чути) 

  

______________. …………….. яке в цій галузі здійснює, ну, центральним 

органом, а замикаємося на ДРС. Тому ми маємо зупинити оцю норму, оце друге 

речення… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Ты поняла, что это будет действовать только на час моратория? 

А потом они будут снова идти гулять с проверками… 

(Загальна дискусія) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ставлю на голосування підтримати 

законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням перейменування  

органів, перенесення… і перенесенням у сфері перевірки безпечності, якості 

продуктів зі статті  2  у статтю 4 для забезпечення уніфікації. Що ще було? Ну, 

в принципі в такому форматі. Правильно? 

Шановні колеги, хто за підтримку такої редакції, з внесенням необхідних 

техніко-юридичних поправок, прошу підтримати. Хто – "за", прошу голосувати. 

Хто проти? Хто утримався? Двоє – утрималося. Рішення прийнято. Дуже 

дякую, шановні колеги.  

Дякую, що ви знайшли час в такі непрості часи.  

Шановні колеги, наступні законопроекти буде Сергій Іванович, ми пакетно 

розглянемо, значить, ті, які в нас на сьогодні стояли, я перепрошую що у нас 

мінявся графік. Ми наступного разу будемо заздалегідь інформувати по 

порядку денному. Просто готовність цих законопроектів не дозволяла 

остаточно вирішити можливість їх розгляду.  

Дякую. Гарного дня.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Еще раз обращаюсь, пожалуйста, не меняйте порядок денный по 

несколько раз. Виктор, пожалуйста. Потому что я же готовлюсь, я не могу 

физически.  

 


