СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань промислової політики
та підприємництва
19 грудня 2017 року
Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, вітаю вас на засіданні комітету. В
нас сьогодні два питання на порядку денному: законопроект 7365, в якому ми
з вами є співавторами (про захист українських експортерів), і про внесення
техніко-юридичних правок і підтримки законопроекту 7338, який ми з вами
розглядали на попередньому комітеті.
Немає заперечень?
_______________. Ні, немає.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, перше питання: законопроект 7365:
на захист українських експортерів. Ідея дуже проста: ми суттєво звужуємо
сферу застосування соціальних санкцій в сфері зовнішньоекономічної
діяльності,

усуваємо

дублювання,

там,

де

є

подвійна

і

потрійна

відповідальність за порушення валютного законодавства, митного. По суті,
ми дозволяємо зупиняти діяльність підприємства тільки у випадку… у сфері
зовнішньоекономічної діяльності тільки у випадку, коли є загроза
національній безпеці, причому… в ручному режимі.
Шановні колеги, чи будуть якісь питання по 7365? Пропоную
підтримати в першому читанні за основу.
_______________. Это ваш законопроект?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Це наш з вами спільний, ми з вами співавтори. Там
понад 20 авторів і майже всі члени комітету.

_______________. Це експертами, мабуть, відпрацьовано, так?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми готували разом з бізнесомбудсменом, з проектом
USAID.
_______________. Абсолютно нормальний…..
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні

колеги,

ставимо

на

голосування

законопроект 7365 на підтримку українських експортерів. Хто – за, прошу
визначатись. Хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – утримався?
………проти, Кужель проти. Олександр Ігорович, як ви?
НЕЧАЄВ О.І. "За".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, рішення прийнято. Дякую.
Шановні колеги, наступне питання: 7338. Минулого комітету ми з вами
розглянули законопроект, ініційований нашим колегою Єфімовим, і
прийняли з вами рішення підтримати його в цілому, але з технікоюридичним опрацюванням.
Ми провели таке техніко-юридичне опрацювання. І юридичне
управління нам надало рекомендації щодо викладення норм закону в такому
вигляді, щоб ми могли його спокійно прийняти в цілому. У тому вигляді, як
він зареєстрований…………. не можемо. Це 7338: про внесення змін про
тимчасові заходи на період проведення АТО щодо відновлення можливості
розвитку малого і середнього бізнесу з використанням позикового
фінансування.
Суть закону така, що у мирній, на підконтрольній частині в зоні АТО
ми дозволяємо у випадку, якщо укладаються кредитні договори, здавати

об'єкти в заставу, і відповідним чином відновити кредитування. Бо на
сьогоднішній день мораторій на відчуження діє на всій території АТО, ми
його звужуємо тільки до частини непідконтрольної, лінії зіткнення. Тобто ми
в мирній частині, підконтрольній в зоні АТО, по суті, у нових укладених
кредитних договорах на користь...….. (Шум у залі)
КУЖЕЛЬ О.В. Но мы мораторий не отменяем?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми робимо виключення, яке стосується тільки
добровільно…… формулюванні… в юридично точному формулюванні тієї
зони, на яку розповсюджуються….. Тому у всіх роздано, будь ласка, шановні
колеги. (Не може бути) Ознайомтесь, будь ласка, з редакцією. І якщо немає
застережень, то я запропоную, щоб ми з цими правками підтримали в цілому.
Тобто зміст той самий, мова йде про редакційні правки.
_______________. Тут написано: "якщо ці договори укладені з 1 січня
2018 року".
_______________. Я мушу поінформувати. У нас було обговорення
фракції з цього законопроекту. Наразі фракція прийняла рішення не
підтримувати, тому що він не узгоджується з загальною позицією фракції по
мінському процесу антикорупційно…
КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)
_______________. Олександра Вол одимирівна, я закінчу, можна.
КУЖЕЛЬ О.В. Все законы практически комитета ваша фракция не
поддерживает. Простоя не могу понять, какая позиция.

_______________. Неправда. От Закон про експорт…
(Шум у залі)
КУЖЕЛЬ О.В. А я по экспорту как раз…… (Шум у залі)
_______________.

Дивіться,

я,

закінчуючи

думку

по

цьому

законопроекту, враховуючи те, що мене не було тоді на цьому засіданні
фракції, я попросив зараз провести ще одне обговорення. Ми тоді ще одне
обговорення проведемо, враховуючи те, що ці уточнення, можливо, вони…
_______________. Яка позиція "Самопомочі"…
_______________. І, можливо, позиція зміниться. Наразі позиція: не
підтримувати.
_______________. Не підтримувати. Яка мотивація?
_______________. Тому що, ну, це стосується нашої такої, глобальної,
генеральної лінії стосовно до мінського процесу, до визначення зони
антитерористичної операції замість оголошення військового стану і інших…
Ну, тобто це більш як би глобально ідеологічне питання.
_______________. Там нема політики.
_______________. Я розумію, тому я це питання ще раз підняв і
попросив ще раз обговорити. І, можливо, позиція фракції зміниться.
КУЖЕЛЬ О.В. Я просила бы, чтобы ………. еще раз почитали, мне не
нравится редакция. Ребята, здесь опасные есть моменты, потому что здесь
написано …………згідно з переліком, передбаченим частиною четвертою

цього закону. Мы ее не видим, потому что, чтобы не получилось, что для
Мариуполя…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, давайте зараз…
КУЖЕЛЬ О.В. Виктор, такие вещи надо очень серьезно готовить.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ми готували дуже серйозно з юристами. Це
посилання, воно стосується, окрім оцього, окрім. Це значить, окрім лінії
зіткнення і непідконтрольної території. Тут жодних змін немає.
КУЖЕЛЬ О.В. Я понимаю. Вот смотри, у нас есть зона – лінія
зіткнення.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.
КУЖЕЛЬ О.В. А есть рядом поселки, которые сегодня люди выехали.
Они еще не вернулись, там еще попадает стрельба, они ж туда-сюда бегают.
А ты сейчас под этой редакцией уже вот этих людей сейчас оставишь…
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ні, Олександра Володимирівна, жодним чином
це не так. Давайте читати, ми ж взяли норми закону. Давайте дивимось:
стаття 4. Цей пункт стосується: "Перелік населених пунктів, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення,
затверджується Кабміном, який забезпечує своєчасну….." Тобто ми робимо
виключення: окрім оцих територій, які я щойно назвав. Тобто ми кажемо про
мирну, підконтрольну Україні зону АТО. Тому жодних тут нема питань,
юристами це дуже ретельно відпрацьовано. І Максим Вікторович просив

підтримати, він сьогодні не встиг на літак, так би він особисто доповів.
Шановні колеги, які будуть…. (Шум у залі)
КУЖЕЛЬ О.В. К сожалению, чтобы вы знали, по этой статье ………
законопроект Кабмин принял постановление, сразу его отменил, и мы………
больше ……… ничего не принимал, чтобы вы понимали, как работает
Кабмин.
Поэтому, Сережа, почему важно уговорить свою фракцию, пойми один
важный момент. Мы тогда остановили возможность, чтобы ты уехал,
построил там дом, взял кредит, но теперь его разбомбили, он стоял рядом с
Донецким аэропортом. Сегодня банк в связи с тем, что у нас палата торговая
не работает, Чижиков ваш с Донецка там, Кучеренко, этот парень не
выполняет нормы закона, и это, в принципе, форсмажорные обставини. ……..
списать этот кредит, это он не делает………. (Шум у залі)
А это, представь, если большой, а если это маленький твой был
магазин и ты взял кредит, ты же вообще ничего доказать не можешь. И мы
остановили тогда возможность взыскания, пока …….. эта ситуация. Потому
что ты не знаешь, в каком оно состоянии там находится. Может, оно целое,
может, разбомбили и так далее. Поэтому это очень важная ситуация. Но для
того, чтобы открыть процесс жизни, вот у нас свободная территория, но
теперь банки тебе не дают, потому что действует эта норма, и там они почти
все, они ж бегают туда-сюда……. почти все находятся, как будто бы они там
могут быть еще там. А ты просишь кредит: "Мне надо жить, я …….." А он
тебе с 1 января, если ты берешь кредит, дает возможность – и ты несешь….
(Шум у залі)
Я вас прошу, я понимаю, что сейчас перерыв, но в связи с тем, что
корректность должна быть……. подождать немножко, я написала вот
замечания….
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я перепрошую, давайте ми….. 7338

приймемо рішення, да?
Шановні колеги, я ставлю на голосування: 7338 підтримати в першому
читанні

за

основу

та

в

цілому

як

закон

з

техніко-юридичним

опрацюванням… в першому читанні за основу та в цілому як закон з тими
техніко-юридичними змінами, які щойно роздані, які ми напрацювали з
попереднього комітету, з техніко-юридичним опрацюванням.
Шановні колеги, хто - за, прошу проголосувати. Хто – проти? Хто –
утримався? Сергій Іванович утримався. Рішення прийнято. Дякую, шановні
колеги.
Прошу, будь ласка, Олександра Володимирівна. Інформація від
Олександри Володимирівни.
КУЖЕЛЬ О.В. Шановні, я дуже серйозно відпрацювала цей
законопроект. Я його принципово не підписувала, я Вите сказала это, потому
что мне не нравится, когда все законы подписывают прямо…. Я все-таки
считаю, что есть законы, которые надо корректно, профессионально
готовить. ……... (Шум у залі)
……………… мы должны уничтожать свой бизнес. ……….. Поэтому
это первое.
Но я свой серьезно прочла. Ребята, на четырех страницах замечания,
серьезнейшие замечания. Поэтому то, что вы не читали, я вам дам…
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Олександра

Володимирівна,

давайте

мені

зауваження, я з великими задоволенням проаналізую, ми проведемо ще не
одну нараду і круглий стіл…
КУЖЕЛЬ О.В. Я вас прошу очень серьезно перед тем, как выносить,
лучше вначале исправьте. Вы можете там перенести. Но в таком вигляде этот
законопроект, ну…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, дякую за пропозицію. Я
обіцяю вам особисто їх опрацювати, і разом з вами будемо спільно
працювати.
КУЖЕЛЬ О.В. И очень прошу вас политически не давать законы по
предпринимательству с фамилией Ляшко. Давайте соблюдать взаимную
корректность.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте, да, я прошу вас теж
взаємно без політики.
Ми завершили засідання комітету. Дякую.

