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Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, розпочинаємо засідання, почнемо в
режимі обговорення. Зараз ще підтягнуться колеги, будемо голосувати.
Два законопроекти сьогодні у нас на порядку денному. Перший 4958,
який ми з вами минулого разу рекомендували прийняти залу в цілому, але
вистачило голосів тільки на перше читання. Це законопроект щодо спрощення
ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Він відміняє
ліцензування експорту-імпорту спирту, алкогольних напоїв, тютюнової
продукції, яке по суті є надмірним, оскільки є… Повертаєтеся? Добре.
Оскільки є ліцензування виробництва, є державна монополія "Укрспирту" на
експорт етилового спирту, тобто є достатній режим регулювання. Більш того,
ця ліцензія, як нам доповіли Мінекономіки, є штучне, не несе регулятивної і
фіскальної функції.
Тому, значить, шановні колеги, що ми маємо. Ми маємо ту саму
редакцію, яку ми з вами рекомендували минулого разу, да, з двома
відмінностями.
Значить, відмінність перша. Так, зараз я доповім, шановні колеги. Дві
правки в порівнянні з попередньою редакцією пропонується врахувати, вони
були відхилені, але оскільки іншим законом вже були відповідні норми
враховані, це закон був 1791-8 податкового комітету, да, то тепер…

КУЖЕЛЬ О.В. 1791?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 1791-8 (від 20.12). Тому пропонується прийняти
правки 4-у і 5-у Денисової і Левченка щодо виключення законопроекту
підпункту 1 розділу… підпункту 1 пункту 3 розділу І, це технічна. Значить, ще
сьогодні у нас поступило уточнення в останній момент від Міністерства
економіки, я попрошу тоді, щоб па Нєфьодов його озвучив, запропонував.
Да, будь ласка, Олександра Володимирівна.

КУЖЕЛЬ О.В. Пане Нєфьодов, я звернулася до автора пані Южаніной,
тому що стаття 3 повністю дублює 1791.
От я отримала від неї… Я тобі відправила есемес, що треба пункт 1 по…
пункту 3 законопроекту треба виключити, так як він уже прийнятий,
стосується виключення у частинах 1, 3, 10 Закону України "Про державне
регулювання". То єсть ми повторюємо…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це якраз те, що тільки що озвучив. Тобто врахувати
правку номер 4 Денісової, номер 5 Левченка – це є ідентичне тому, про що ви
кажете.

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, у Денисовой статья 2. Я… вот начиная отсюда, вот: у
Законі про державне регулювання. Вот этот пункт третий надо весь убрать.

ГОЛОВУЮЧИЙ. І правка 5-а, подивіться, Левченка.

КУЖЕЛЬ О.В. Нет… я просто… вот это все просто убрать.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Воно враховується цими правками. Подивіться ще раз з
цими правками. Мова йде про те, що ми ці правки раніше відхиляли…

КУЖЕЛЬ О.В. Вы ее "врахували", у вас написано.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми… Правильно.

КУЖЕЛЬ О.В. Подождите, Виктор.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, давайте.

КУЖЕЛЬ О.В. Одну секундочку. Я к министру.
Только что Южанина по моей просьбе утром ее комитет отработал. Вот
что они прислали. Что нам надо вот эту часть, которая уже есть в Законе про
обіг і виробництво, от обіг тютюнних виробів і алкогольних напоїв, что вся эта
статья там есть, выписана полностью. (Шум у залі) А?

_______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. Не только… Да, да, все. Принята. Ее… то есть нам вот
до…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, почули. Ще раз подивіться,
правка 5-а Левченка: підпункт 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
Про це ж мова йде. Щойно ж це озвучив під протокол.

КУЖЕЛЬ О.В. У нас написано: "враховано". Но текст идет с правой
стороны…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так виключити. Ні, виключити. Це… який текст іде з
правої сторони? Виключити.

КУЖЕЛЬ О.В. Ну вот у меня табличка, которая положена. Вот она есть.
Вот текст весь есть. Дальше. Так весь этот текст повторяется там в законе. Я ж
не одну… пункт этот имею в виду.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми говоримо про один пункт. (Шум у залі)

_______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. Еще раз проверьте, пожалуйста, перед тем вынести в зал.
Вот комитет Южаниной сказал, что вот начиная… статья 3 ее нужно всю
выключить в связи с тем, что она дублирует. Вся, а не только правка Левченка.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підпункт 1 пункту 3 розділу І. Так і є. Правка 5-а
Левченка. Ми раніше її відхиляли для того, щоб вона була тепер виключена
так, як каже пані Южаніна, і ви наголошуєте, то ми і пишемо: "врахувати
правку Левченка". Тобто так і є.
Шановні колеги, да, прокоментуйте, будь ласка, Мінекономіки, яка
додатково ще пропозиція.

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там пусто в правій колонці, Олександра
Володимирівна. От, Діма, покажіть цей пункт.

КУЖЕЛЬ О.В. Який? Я еще раз….

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, все. Все. Зафіксували. Олександра Володимирівна,
почули.

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.
Шановні колеги, значить, я правильно розумію, що мова іде,
Мінекономіки, да, про виключення… Значить, це нам треба подати тоді окремо
буде комітетську правку. Зараз її проголосуємо, да. Мова іде про виключення,
30-а, строчка 30-а, у статті 16 частину третю викласти в такій редакції, да, про
виключення цього всього абзацу.
І друга, 37-а строчка…

______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. От дивіться, там, де чорним, жирним "суб'єкти
господарювання, які отримали ліцензії на виробництво…"
(Загальна дискусія)
А, у мене жирним просто. Значить, ладно, це…
Мінекономіки, ще раз озвучте. Значить, мова іде про 31-у строчку,
правильно?

______________. (Не чути)

______________. Яка стаття? Поясніть.

КУЖЕЛЬ О.В. 32 страничка, написано, что… (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. 32-а строчка, "суб'єкти господарювання, які
отримали…", оце.

______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)
(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Значить, ще раз, 34-а?

______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. 37-а, правильно. Тоді, значить, пропозиція внести
комітетську правку, якою в правій колонці…

КУЖЕЛЬ О.В. Не только 37-у і 38-у.
(Загальна дискусія)

КУЖЕЛЬ О.В. Ребята, вы шли на комитет, вы уже должны были это все
вычистить. Ну, что мы сейчас делаем? Опять с голоса? Ну, как не совестно, а?
(Загальна дискусія)

______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, Ярослав, да, під протокол.

______________. Слід прийняти правки номер 4 Денісової та номер 5
Левченка щодо виключення із законопроекту підпункту 1 пункту 3 розділу І,
це те, про що ви казали. І необхідно з законопроекту виключити підпункт 4 та
підпункт 7 пункту 3 розділу І щодо внесення змін до частини третьої статті 16,
доповнення статті 18 новою частиною.

КУЖЕЛЬ О.В. Вот так… (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ще раз тоді уважно дивимося. По правках
проговорили, те, що наголошувала пані Южаніна, тільки що озвучили ці
номери правок. Давайте, дивимося. Ззначить, це в порівняльній табличці, це
строчки 30-а, 31-а, 32-а. Так? І це строчка 37-а та 38-а. Так. Тоді давайте
подивимося, шановні колеги, якщо не буде заперечень, сформуємо рішення
таким чином.

_______________. 8-а і 32-а.

КУЖЕЛЬ О.В. Что здесь вообще остается? Нужно ли его принимать?
Все равно надо. А что остается для вас?

_______________. Скасування ліцензій само по собі, уточнення…

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це те, що ми давно з вами вже скасували. Це
просто прибирається...

_______________. …експорт тютюну, експорт ………. Плюс
доповнюється, що, якщо зроблена помилка ………. протягом місяця її…

КУЖЕЛЬ О.В. Ну это уже принято.

_______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. У меня предложение, чтобы под их роспись, Виктор, под
их роспись.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, правильно. Я раз озвучу, ми отримаємо
підтвердження, голосуємо правку.

КУЖЕЛЬ О.В. Мы сейчас не можем сверить это, понимаешь. Мы
поддерживаем, законопроект уже давно лежит. Минэкономики, под их
ответственность…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Само собой, Олександра Володимирівна, ну, ми
всеодно зараз озвучимо під протокол, и дополнительно они подпишут, 100
процентов.
Смотрите, тогда предложение такое. Шановні колеги, почуйте уважно.
Тоді пропозиція в таблиці, яка роздана зараз на комітеті, додати комітетську
правку, якою прибрати в правій колонці зміст строчок 30-ї, 31-ї, 32-ї, а також
37-ї та 38-ї.
Мінекономіки, ви підтверджуєте цю позицію? Да.
Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати таку комітетську правку? Хто
– за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – утримався? Прийнято
одноголосно.
Прошу Геннадій.

КРИВОШЕЯ Г.Г. Вікторе, а можна ще, допустимо, щоб для нас кінцеву
цю порівняльну таблицю, все ж таки я згоден з Олександрою Володимирівною,
щоб її в принципі побачити в якийсь обмежений термін часу. Чому? У нас два
тижні якраз робочі зараз є…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно.

КРИВОШЕЯ Г.Г. …а потім місяць, ми за місяць все забудемо, всі підуть
на Пасху, майські свята, всі про це всі забудуть.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.

КРИВОШЕЯ Г.Г. От, допустимо, до нас, от в наступну середу у нас
комітет, в кінці щоб нам ще раз дали. Якщо будуть якісь зауваження…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається.

КРИВОШЕЯ Г.Г. …щоб ми принаймні…

КУЖЕЛЬ О.В. Якщо можна, все ж таки просто… (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Зробимо, зробимо. Правильно, да.
Шановні колеги, тоді пропозиція наступна.

______________. Якщо можна тоді на наступному тижні в четвер ми
можемо її проголосувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми можемо, взагалі, як зробити. Ми можемо зараз
проголосувати…

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)
(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, в зал ми поки не виносимо. Ми той тиждень беремо
на верифікацію.
Шановні колеги, тоді пропозиція така. Значить, з урахуванням тієї
правки, яку тільки що ми підтримали комітетом, раз. А також з урахуванням
правок 4-ї і 5-ї, значить, як тільки що було наголошено, підтримати цей
законопроект у другому читанні та в цілому з необхідними технікоюридичними правками. І я додатково проведу ті консультації, про які щойно
говорив. Хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – утримався? Рішення
прийнято одноголосно. Дякую.
На наступний комітет дивимось табличку і тоді подаю в зал.
Так, шановні колеги, друге питання.

КУЖЕЛЬ О.В. Что случилось со вторым вопросом, мы ж его
проголосовали.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та, ні. У нас там є технічне уточнення. Мінекономіки з
……… відпрацьовували.
Значить, шановні колеги, є уточнення, уточнення щодо законопроекту
6088, який ми минулого разу запропонували прийняти в цілому. Значить, я
озвучу редакцію. Мінекономіки, ви тоді підтвердите, да?
Значить, пропоную, щоб ми прийняли з вами законопроект 6088 за
основу та в цілому з необхідним техніко-юридичними опрацюванням, а також з
урахуванням наступних змін. У тексті законопроекту слова "інші державні
органи" в усіх відмінках замінити на слова "Служба безпеки України" у
відповідному відмінку.
Друге. У назві статті 8 слова "державних органів" замінити на слова
"Служби безпеки України". І це є та редакція, яка погоджена з Мінекономіки і
в робочому порядку з Службою безпеки.
Мінекономіки, будь ласка, озвучте…

______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Озвучте, будь ласка, чи підтверджуєте ви цю редакцію.

______________. Підтверджуємо.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
(Загальна дискусія)
Ми просто з голосу вносили минулого разу, не всі технічні нюанси
врахували. В такій редакції.
Шановні колеги, тоді пропозиція наступна. Шановні колеги, прошу уваги.
Пропозиція. Підтримати законопроект 6088 в першому читанні та в
цілому як закон з наступними уточненнями: в тексті законопроекту слова "інші
державні органи" в усіх відмінках замінити на слова "Служба безпеки України"
у відповідному відмінку; у назві статті 8 слова "державних органів" замінити на
слова "Служби безпеки України", а також необхідним техніко-юридичним
відпрацюванням.

Шановні колеги, хто – за, прошу визначатися. Шановні колеги, прошу…
прошу визначатися голосуванням. Хто – за? Хто – проти? Хто – утримався?
Олександр Ігоревич, ви утрималися?

НЕЧАЄВ О.І. Я – проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Ігоревич – проти. Рішення прийнято.
Дякую.

КУЖЕЛЬ О.В. Подождите, можно секундочку. У нас предложение. Здесь
есть кто-то… (Не чути)
Вы знаете, мы буквально на прошлой неделе зарегистрировали… (Не
чути) Это вечная драка между СБУ и Комитетом по…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мудра позиція, правильно. Ми там синхронізуємо,
точно, до другого читання.

КУЖЕЛЬ О.В. Кто заниматеся этими сертификацией и… (Не чути)
Поэтому здесь… вот это вот выникнет скандал. Если… Я бы написала…
Я бы ушла от этого, я бы написала только "Служба безопасности" и
"технические регламенты". Потому что.. ну если вы хотите подвести, то лучше
туда…

КРИВОШЕЯ Г.Г. Вікторе, я вибачаюсь…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Геннадій Григорович, прошу.

КРИВОШЕЯ Г.Г. На минулому… минулий раз там два тижні назад, коли
у нас було засідання комітету, я якраз про це говорив, що ми готуємо
законопроект. Потім ми його в четвер-п'ятницю всі підписали, зареєстрували. У
нього вже є номер. Тоді в цьому законопроекті в першій редакції ще рік назад

воно було це. Потім, оскільки його, я так розумію, терміново було потрібно
проголосувати, ми його вивели в окремий законопроект, тому що не знали,
коли зареєструємо новий. А тепер виходить так, що ми будемо…

ГОЛОВУЮЧИЙ. До другого читання…

КРИВОШЕЯ Г.Г. Просто я, підтримуючи Олександру Володимирівну,
чому я їй про це сказав, тому що я розумію, що в залі на цьому буде дуже
серйозний акцент. І, знаєте, є речі, які в дійсності потрібно показувати
глобально, що це…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, мудра позиція. Да.

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, проведемо додаткові політичні
консультації з фракціями, з групами.

КУЖЕЛЬ О.В. …сказать, что добавляется так, що технические
регламенты для…

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будемо рухати наш базовий закон,
потім подивимося, як їх синхронізувати, проведемо консультації.
Дякую вам за плідну роботу. Комітет завершено, працюємо. Спасибі.
Так ми проголосували тільки що.

