
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва 

16 листопада 2017 року 

Веде засідання голова Комітету ГАЛАСЮК В.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, розпочинаємо засідання комітету. В 

нас сьогодні одне питання на порядку денному: проект закону 7123, 

урядовий,"Про стандартизацію". Суб'єкт подання -  Кабмін.  

 

______________. Хто представники від Кабміну? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які будуть пропозиції? 

 

______________. Проголосовать…… (Шум у залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція: підтримати за основу. Так? Шановні 

колеги, є інші пропозиції? 

 

______________. ……., але однозначно там є певні зауваження до 

другого читання, то я хотів би, щоб це був у нас протокол,  і однозначно - 

тільки в першому читанні (Шум у залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  є кворум, є пропозиція: підтримати 

в першому читанні, за основу. Хто? Прошу Олександра Володимирівна.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Є пропозиція: перед тим, як цей законопроект буде 

розглядатися в першому читанні, ми повинні зібратися хоча б тут на 

третьому поверсі з представником міністерства, яке готувало це, і 

переговорити серцевину цього законопроекту. Є серйозні … 

 



_____________. Зауваження. 

 

КУЖЕЛЬ.О.В. Ні, не зауваження. Там будуть серйозні лобісти, які 

будуть валити нам законопроект. Нам треба зараз з міністром…, з прем'єром 

поговорити, з міністром. Наприклад, дуже хочуть залишити сертифікацію 

багато міністерств, які на цьому заробляють гроші. На сьогоднішній день 

жодне виробництво в країні не сертифіцирується. Є тільки регламент… 

 

______________. Технічний регламент. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Сертифіцирується тільки продукція. А продукція, 

виписана сертифікація окремими законами, "від лану до столу". Це 

продукція, яка торкається…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається, приймається. Давайте проголосуємо… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Подождите, харчової, а технічно…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте проголосуємо, бо у нас є кворум. (Шум у 

залі).  Пропозиція… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Але ж до розгляду до…. (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, пропозиція….  

 

КУЖЕЛЬ О.В. (Шум у залі) …. щоб ми розуміли, що його валить 

будуть 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … до розгляду зібратися робочою групою, 

розширеною з Кабміном, приймається. Шановні колеги, ставлю пропозицію 



на голосування. Підтримується законопроект 7123 за основу. Шановні 

колеги, хто за, прошу голосувати.  

Хто проти?  

Хто утримався? 

Рішення прийнято одноголосно. 

Дякую вам. Засідання комітету закрито. Дякую, що всі встигли. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Возьмите отзывы у рады предпринимателей, Кинаха, 

возьмите у Кинаха…. у тех, кто понимает, что это такое. (Шум у залі)   

 


