
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань промислової політики 

та підприємництва  

05 грудня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу уваги! У нас першим 

питанням – розгляд законопроекту 7338 (ініціатива народного депутата 

Єфімова, наш, комітетський). І в "Різному" – щодо аналізу практики 

застосування окремих законів. Немає заперечень? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Є питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я прошу, щоб надали інформацію по Космічному 

агентству. Потому что я посмотрела: по финансированию, ребята, там … 

полная. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз тоді в "Різному" обговоримо. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Потому что закон мы не проводим продления 

программы, и тогда мы должны понимать, что происходит. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проговоримо тоді в "Різному". Давайте…  

Хорошо, тоді перше питання – 7338: внесення змін до Закону "Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо 

відновлення можливостей розвитку малого і середнього бізнесу з 

використанням позикового фінансування на території проведення АТО. 

Максим Вікторович, прошу. 



 

ЄФІМОВ М.В. Еще раз, мы вместе с вами года два назад, наверное, это 

было в 2015 году, или в 2014-ом… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Вообще я в прошлом созыве провела этот законопроект, 

все, что касается по бизнесу по атошникам. 

 

ЄФІМОВ М.В. Да, ….. внесли изменения в 1669, да, с тем ,чтобы в зоне 

АТО сделать мораторий. Мораторий был для того, чтобы наша цель, кроме 

прочего, ну, много там повносили изменений, но, кроме прочего, мы ввели 

мораторий – мораторий на изъятие банками залогового имущества, 

недвижимого залогового имущества… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Не только изъятия, и всего остального… 

 

ЄФІМОВ М.В. Начисление процентных ставок и так далее. Мы… в том 

числе в 1669 было определено, что у нас есть сегодня оккупация, 

оккупированная территория, лінія зіткнення так называемая и остальная 

часть зоны АТО, которая на самом деле является украинской, работают все 

заводы, предприятия и так далее, то есть это обычная украинская территория.  

Сегодня получается так, что банки после того, как мы ввели 

мораторий, начали… Нацбанк, своими внутренними положениями обозначил 

для всех банков залоговую стоимость недвижимого имущества как равную 

нулю, потому как его невозможно… можно арестовать, но забрать нельзя. раз 

забрать нельзя, значит, равна нулю. 

Мы предлагаем, сегодня этим законопроектом предлагаем для новых 

кредитов, для новых кредитных договоров, если кредитор хочет заложить и 

хочет работать в обычной схеме, как во всей остальной стране, и банк 

понимает, что он может давать, то подписывается кредитный договор, и он 

дает возможность у него этот залог забрать. 



Мы специально не стали физических лиц зацеплять, потому как… да, 

физических лиц, а только малый и средний бизнес, который, по большому 

счету, сегодня больше всего требует этих кредитных ресурсов. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто це стосується і нових кредитних договорів, і 

перепідписання існуючих з можливою… (Загальна дискусія) 

 … за умови зниження відсоткової ставки або перегляду….. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Если мне это выгодно. 

 

ЄФІМОВ М.В. Да, то есть без кредитора не может банк поменять 

условия задним числом. Если кредитор говорит (без заемщика, да) " я готов 

идти на эти условия", банк говорит "О'кей". Тогда залог работает, как 

обычно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, немає заперечень проти підтримки 

ініціативи? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Ні. 

 

ЄФІМОВ М.В. Единственно, меня просьба. Тут написано "за основу", 

нам нужно там три строчки… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Пытаться его принять в целом. Конечно, его там нечего 

дорабатывать. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тоді пропозиція наступна. Я 

поставлю голосування в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. І 

давайте так домовляємось: якщо ми зараз до винесення в зал опрацьовуємо з 

юридичним управлінням в робочому порядку, якщо ми бачимо там критичні 



застереження, я повертаюсь комітет - і ми з вами тоді вносимо відповідні 

корективи. Приймається? 

 

ЄФІМОВ М.В. Да, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування: підтримати 

проект Закону 7338 в першому читанні за основу та в цілому як закон з 

техніко-юридичним опрацюванням. 

Шановні колеги, хто - за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – 

утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 

Друге питання: інформація щодо виконання аналізу практики 

застосування окремих законів. Так як ми з вами домовлялися на одному з 

попередніх комітетів, зробили запит на Кабінет Міністрів щодо звітування по 

імплементації тих законів, які знаходяться в предметах відання нашого 

комітету.  

Я вас інформую, що по більшості законів ключових надійшла 

інформація, надійшла вчасно. По семи законах вона надійшла з порушенням 

термінів, і по трьох законах вона досі ще не надійшла. І це стосується, до 

речі, фінансового оздоровлення виробничого об'єднання "Південмаш" імені 

Макарова, це стосується реструктуризації заборгованості державного 

підприємства "Антонов", зокрема, і це стосується нашого з вами мораторію 

на експорт лісу-кругляка. Так що отакі є питання. 

Інформація вам всі роздана в друкованому вигляді, все, що надійшло. У 

мене прохання, шановні колеги, в мене прохання… Шановні колеги, у мене 

прохання: подивіться, будь ласка, уважно ці матеріали до наступного 

засідання. Які будуть пропозиції щодо винесення на розгляд по конкретних 

законопроектах, ми будемо планувати так, що ми один чи два законопроекти 

будемо ретельно тоді готувати, запрошувати всі профільні органи (Кабінет 

Міністрів, ЦОВи і так далі) і будемо їх там, наприклад, по одному – по два за 

комітет розглядати в фоновому режимі, виходячи з тієї інформації, яка є.  



Тому я прошу до наступного разу це зробити, і в тому числі врахувати 

те, що казала Олександра Володимирівна: перевірити інформацію, яку 

Космічне агентство надало – не надало. Якщо не надало, там, чи недостатню, 

то робимо відповідний запит, і так само доєднуємо до цього питання і будемо 

їх заслуховувати. 

Шановні колеги, немає заперечень? Приймається?  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

_______________. А в наступному бюджеті скільки там на Космічне 

агентство, мільярд? Три? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. ….. ничего вообще. У них каждый… (Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, комітет завершено. Дякую. 

(Загальна дискусія) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


