
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань промислової політки та підприємництва  

07 грудня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте швиденько проведемо. Дякую. 10 

хвилин, маємо встигнути.  

Шановні колеги, Олександра Володимирівна, починаємо комітет.  

Перший законопроект 5495 –  про збереження українських лісів, запобігання 

незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Дві норми передбачає 

цей законопроект. Перша –  це криміналізація відповідальності незаконного 

вивезення з країни лісу-кругляка. Тобто фактично включається режим 

контрабанди, аналогічний до вивезення і наркодіючих речовин, і інших. 

Причому виписали дуже грамотно це з Головним юридичним управлінням, бо 

це дуже тонкі, ми розуміємо, питання.  

І друга норма, яка тактична, але дуже-дуже важлива. От згадайте, що казав нам 

уряд, як аргумент, чому треба відміняти мораторій. Тому що угода наша з СОТ 

передбачає, що ми можемо запроваджувати  торгівельні обмеження з нашими 

країнами-партнерами по певних видах продукції у випадку, якщо аналогічні 

обмеження запроваджуємо всередині країни. Оскільки уряд ніяких обмежень по 

споживанню деревини не запровадив, то відповідно вони кажуть, тобто це 

проблема, проблема мораторію.  

Для того, щоб ці останні питання, ризики зняти, законодавчо ми пропонуємо 

запровадити внутрішнє споживання деревини в обсязі не більшому за 20 

мільйонів кубів, при тому, що поточний обсяг споживання десь 14 мільйонів 

кубів. Деревообробники повністю цю норму підтримують, тобто таким чином 

ми формально відповідаємо повністю нашим угодам з СОТ. Ми не зменшуємо 

споживання, бо це не вимагає угодою СОТ,  там не йде мова про зменшення, 

там іде мова про обмеження. І таким чином ми дуже красиво виходимо із 

ситуації, тобто ми на період дії мораторію запроваджуємо обмеження, 

знімається мораторій – знімається обмеження. І таким чином всі… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Здесь есть проблема.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Олександра Володимирівна.  



  

КУЖЕЛЬ О.В. Здесь есть проблема, когда мы и на выставке были у них 

деревообробной. Во-первых, я себе даже вот не смотрела еще юридичний 

висновок, что я себе написала. Это то, что надо статью 4 уточнить, а кто будет 

эти 20 миллионов покупать и каким образом? Потому что, когда мы на 

выставке были деревообробной, был ваш помощник, вони ставили наголос 

найголовніше в тому, що дрібний, середній бізнес на цьому аукціоні купити 

нічого не може. Виходять дві-три дуже  великі фірми, вони ці 20 мільйонів між 

собою розділять.  На этом все закончится. То есть мы не достигнем той цели, 

которая нам нужна, поэтому я считаю, что в законопроекте нужно четко 

выписать, каким образом идет  реализация, квоты.  Нам надо думать – садиться 

со специалистами.  

И второй момент. Это не забывать, что у нас люди сейчас  стали покупать 

дрова. Я могу вам сказать, что соседи у меня 4 месяца не могли  не то, что 

дрова найти,  4 месяца люди не  могли найти дерева на перекрытие крыши – его 

просто физически не было в продаже. Мы его вывозим и… то есть нам нужно 

понять: какую часть мы  пускаем для строительства, а дом невозможно 

построить без дерева; сколько мы отпускаем и какое дерево должны нам дать, 

что в стране должно быть, как… Вот эту систему. Если мы только вот так  

напишем, ребята, те, которые сегодня  рассчитывают, что они заработают, не 

заработают. 3-4 человека… это вот они говорят, 3-4 фирмы, которые 

практически на этом рынке  будут стоять. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, почув. Я от думаю, що точно нам 

треба до другого читання це питання уточнити і щодо  обсягу, і щодо 

механізму. Але те, що сьогодні ми проговорили з  директорами  

деревообробних цих асоціацій, вони об'єднують там від великих до  найсамих 

менших, да. Що вони кажуть? Що  якщо ми приймаємо  цю норму – 20 

мільйонів кубів,  то у них питання по обсягу, тобто цей заділ для зростання, 

воно не постає найближчі 5 років навіть теоретично. Тобто ми зараз знімаємо 

ту гостроту з Євросоюзом, яка є, бо тоді не буде вже у них аргументу по СОТ, 

вони нічого вже не скажуть, ми законодавчо запроваджуємо те, що не зробив 

уряд – запроваджуємо обмеження споживання на внутрішньому ринку. Але я 

згоден з вами, що треба подивитися…. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. ….оставляємо мораторій. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, безумовно. Ну це жодним чином… це на посилення 

мораторію. 



  

КУЖЕЛЬ О.В. Надо выписывать. Надо выписывать, потому что мы… Еще у 

меня прохання до вас як голови комітету. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це в законі, бо уряд це не зробив.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Щоб ми… ви звернулися до  митниці в Чернівцях, щоб нам дали 

з вами повний перелік фірм, чиї вагони стоять там на експорт.  Фірм.  Потому 

что я подошла к Бурбаку, говорю: "Ну как бы… мне сообщают, что это только 

ты!" – "Александра Владимировна, я вам клянусь, что не я". Я говорю: "Так ты 

сам должен быть заинтересован, чтобы дали перечень фирм, чьи…" Вы ж 

видели, вы ж туда ездили, ваша фракция, вы же там на рельсы ложились, 

покажите, покажите, кто это? Давайте знать героев в лицо. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, зробимо колективне звернення.. 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Сделайте, звернення, будь ласка… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зробимо,  підпишемо спільно… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  И нам депутатам раздайте, кто это… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я пропоную 5495 підтримати в першому 

читанні, шановні колеги,  в першому читанні за основу зі скороченим 

розглядом до другого читання. Бо ми розуміємо, що дійсно є тонкі питання, 

давайте ще раз звіримо…  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  …надо дописать эти 20 миллионов. Если мы не выпишем, это 

будет коррупция. 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Випишемо, а чому у нас часу не вистачить? 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  …там за неделю нужно сделать второе чтение, не получиться. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, так це ж наше з вами… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Новый год, вы что играетесь? Вы же понимаете, что вы потом 

никто не соберетесь до четырнадцатого, и все, мы провалим закон. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це політичний буде гарний стимул, тому що він в зал трошки 

пізніше попаде… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  …политический сигнал хорош, когда он работает. У нас такой 

Президент на столько законов вето наложил... 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Да, мы примем законы, он  наложит на него вето, и на этом… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, немає жодних тут підстав. Навіщо тут?  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Как это? А что є підстави наложить на гуртожитки? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте будемо працювати в позитив. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Сергій Іванович, прошу, прошу. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. …пусть они поработают. 

  

_______________. А якщо є… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. А есть Минэкономики?. 

  

КІРАЛЬ С.І. В мене просто запитання теж, є питання до цього поспіху. 

Наскільки я розумію, це виключно оця норма про 20 мільйонів на виконання от 

формальної вимоги нашої угоди з Світовою організацією торгівлі. Олександра 

Володимирівна наполягає на розкритті і більш конкретизації. Бо я теж 

погоджуюся, що ця проблема з доступом до аукціонів, і рік тому вона була, і 

півтора року тому була.  І вона чомусь от до сих пір не вирішується. Чи до 

другого читання ми зможемо внести сюди,  ну, тобто, це не буде… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, почув, Сергій Іванович, почув.  

Дивіться, це не Закон про внутрішній ринок деревини. Ви правильно сказали: 

ця норма, вона носить технічний, тактичний, дипломатичний характер. Все, що 

стосується внутрішнього ринку деревини, я поки що не виносив проект на 

обговорення, бо він ще дуже сирий, да. Але експерти працюють, вони зараз між 

собою цю позицію узгоджують. Тобто ми окремий закон подамо з вами про 

внутрішній ринок деревини, де ці всі питання наскрізного обліку, питання 

торгівлі, питання там прямих аукціонів і відкритих торгів, – усе це врегулюємо. 

Тобто ця норма потрібна тільки для одного: тобто щоб у нашого уряду і у 

європейської сторони не було аргументу, що, ну, бачте, ми ж не запровадили 

внутрішні обмеження. Ну, хто вам заважав запровадити? Тоді ми запровадимо, 

от і все. Тобто… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. "Прикінцеве положення", щоб Кабінет Міністрів і на протязі 

…… місяців подати законопроект про внутрішній ринок. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, так там написали, до речі. 



  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там написали, так і написали, Олександро Володимирівно, 

так і є. Ну, там "Прикінцеві"… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. В "Прикінцевих", да. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. В "Прикінцевих"… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Максим Вікторович, будь ласка. 

  

ЄФІМОВ М.В. У меня есть товарищ, который открыл лесопилку. Он никогда не 

занимался лесом, но потом из Славянска вынужден был уехать, 

машиностроение закрыл... 

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу підтримати за основу 5495. Хто – 

"за", шановні колеги, прошу голосувати. Хто – "проти"? Хто утримався? 

Прийнято одноголосно.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Где вы подписывали закон? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, я можу... 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Почему меня не подписали, а вас подписали?  



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна… Ну, как не было? Я в 

следующий раз особисто вас буду підписувати.   

  

КУЖЕЛЬ О.В. А ко мне не подошли. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, ну не только у вас не подошли, 

еще у пана Нечаева и у  пана Гиршфельда, мы точно виправимо це.   

  

КУЖЕЛЬ О.В. Гиршфельда нашли, а меня нет.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гиршфельда не нашли. Александр Владимировна, ну, вы как 

это самое… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Я не как это самое.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо.  

Давайте, шановні колеги, давайте проголосуємо, якщо немає заперечень, по 

законопроектам. Обговоримо. Бо кворуму просто не буде, не зможемо фізично 

рухатися.  

Шановні колеги, 2764, повторне друге читання. Чи немає заперечень? 

Конвертація  грошових вимог на внесок до статутного капіталу. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Там есть замечание, я просто дам... 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, а немає заперечень по 4549? 

Колеги, можемо 4549 проголосувати? Я перепрошую, по енергомодернізації. 

Відпрацювали… 

(Загальна дискусія) 



 Я прошу… Шановні колеги, я прошу вашої уваги. Давайте тоді дуже ретельно 

відпрацьований з експертами і врахували і побажання Олександри 

Володимирівни, і Геннадія Григоровича.  

Шановні колеги, 4549. Значить, про запровадження нових інвестиційних 

можливостей для проведення масштабної енергомодернізації. Це ми 

дозволяємо працювати по системі ProZorro при закупівлях енергосервісу. От у 

нас є держенергоефективності, тут редакція вже просто вилизана, да.  

Шановні колеги, я прошу підтримати 4549 в другому читанні та в цілому як 

закон з необхідним техніко-юридичним опрацюванням. Шановні колеги, хто – 

"за" прошу голосувати. Хто – "проти"? Хто утримався? Рішення прийнято 

одноголосно. Дякую.  

Шановні колеги, останнє питання. Олександр Іванович, прошу, на голосування 

треба. 4194. Значить, щодо уточнення редакції 4194 по печатках. Нам юридичне 

управління запропонувало іншу імплементацію тих норм, які ми з вами 

проголосували на комітеті. Я прошу підтримати редакцію, запропоновану 

Головним юридичним управлінням, вона у вас роздана.  

Шановні колеги, хто за внесення цих уточнень по 4194 і винесення його для 

прийняття у другому читанні та в цілому як закон? Шановні колеги, хто – "за", 

прошу голосувати. Хто – "проти"? Хто утримався? "За", рішення прийнято 

одноголосно. Дякую.  

У нас остається тільки одне питання – 2764. Олександра Володимирівна.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. У меня есть документы… (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, давайте, Олександра Володимирівна.  

Єдине, в мене, давайте ще обговоримо одразу, дивіться, Олександра 

Володимирівна, ви кажете по оцінці. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. 17-а, 18-а. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, от я дивлюся 18-у, 19-у, чітко написано, дивіться, в обмін 

на частку… 

  



КУЖЕЛЬ О.В. Повинна бути підтверджена звітом. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, відповідно до закону, да.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. …та оцінку майна діяльності.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це ж відсилочна норма. А в чому проблема? 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, там дальше впереди написано: как приглашается, что 

………. грошових вимог зараховується за счет оценки, грошові вимоги. Если це 

грошовые, они не оцениваются, а тільки майновые. Гроші оцінки не мають, 

гроші стоят ровно столько, сколько они стоят. Ребята, ну, давайте так 

вычитаем… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Уточнити термінологію, да? Давайте, да. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Посмотреть… Если гроші, они не должны оцениваться, 

понимаешь? А… 

  

_______________. (Не чути)  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, грошей... Если у тебя есть один китайский …….., ты 

имеешь такую-то сумму денег, один доллар – такую-то… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо є питання, я думаю, що нема проблем, на 

наступний комітет перекласти, да. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Просто посмотреть.. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, уточнимо з юристами, це друге читання, це чутлива тема. 

Дякую. 

Да, шановні колеги, ми встигли багато з того, що планували. Я вам дуже 

вдячний, працюємо. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 

 


