
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань промислової політики 

та підприємництва  

18 вересня 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, вітаю вас! Розпочинаємо засідання 

комітету.  

У нас сьогодні на порядку денному питання щодо усунення техніко-

юридичних неузгоджень, протиріч в законопроекті 6642. Законопроект 

Унгуряна, ви пам'ятаєте, ми його на попередніх комітетах проводили. Але в 

залі з голосу були прийняті поправки Ніни Петрівни Южаніної, які без 

одночасного відхилення поправок автора – Унгуряна, які були враховані 

комітетом, по суті створюють колізію і тому потребують врегулювання по 

131 статті Регламенту. 

Ми відпрацювали з Юридичним управлінням, порадилися щодо 

редакції, яка дозволяє закон відповідним чином уточнити по 131 статті і 

запровадити його в дію, да? По суті справи, значить, я зацитую, тут є ці 

ключові уточнення, які необхідні для усунення цих неузгоджень. 

В підпункті першому пункту 1 закону виключити другий, п'ятий, 

восьмий та дев'ятий абзаци. Підпункт два пункту 1 закону викласти в такій 

редакції: "Абзац 12-й частини першої статті 36 доповнити словами: "а також 

про релігійні організації". Пункт другий закону викласти в такій редакції: 

"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування". 

Тобто про що йде мова. Мова йде про те, що ми просто підтверджуємо 

ту редакцію, яка проголосована залом з урахуванням поправок Южаніної, по 

суті нівелюючи цим поправки Унгуряна, які були прийняті раніше. Я з 

Унгуряном говорив, він не заперечує, в такому варіанті влаштовує. 

 

_______________. Тобто голосувати? 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. І уточнюємо строк набрання чинності. Тому що в 

законі було з 1 липня. Воно пройшло. Тому відповідно з дня, наступного за 

днем його опублікування набирає чинності.  

Тому пропоную підтримати ці підготовлені пропозиції щодо усунення 

неузгодженостей згідно статті 131 і прийняти в цілому як закон з 

урахуванням цих уточнень, техніко-юридично відпрацьованих. 

Хто – за? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно.  

Шановні… 

 

_______________. Леса надо спасать, леса надо спасать! 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Леса? Мы уже наспасались. Ребята… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, пропозиція Олександри 

Володимирівни.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да. Єдине перше питання. Зустрічалась з 

підприємцямипо областях.  

Перше. Крик кричать: Рева ввел новую отчетность по труду, сейчас 

создаем рабочую группу, и будем от  комитета тогда, я  уже с Каплиным 

говорила, как-то проводить. Потому что,  в принципе, два человека нанятых  

- уже отчет, как в большом в отделе кадров. Новую электронную декларацию  

по ЕСП подали такую, что народ  криком, ничего  не проходит, нужно, 

каждый раз заполняя, открывать трудовую книжку каждого сотрудника. 

Второе. Ребята, надо что-то делать, вызывать Кубива на совещание. Я 

предлагаю на наступной сессии вызвать, на неделе сессионной, вызвать 

Кубива и сказать: ты вообще понимаешь, что происходит? Ребята, каждый 

директор, к которому я заходила, директор предприятия, говорит: "Я каждый 

день  иду на работу и трясусь, потому  что  10-15 заявлений  каждый день 



увольняются и уезжают за границу". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, еміграція шалена.  Олександра Володимирівна, 

можете по першому питанню взятися за це, да? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Теперь, подождите, с 1 октября отключается мораторий, 

мораторий  на проверки. Тоже нам надо подготовиться, подумать, что делать.  

И последнее. Кираль четыре года  не может на второе  чтение вынести.   

Это подняли бы бизнес, Закон о державной підтримки малого бізнеса. Это 

подозр комитету просто! Из заграницы не вылазит, гранты получает - и не 

может…….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам треба якусь технічну допомогу буде залучити. 

Тоді що, домовляємося… Обговоримо тоді, да? Тобто домовляємося: на 

наступний раз  заслухаємо ДРС по мораторію. Значить, по  робочій групі 

Олександра Володимирівна, ви візьметесь, да? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. ….я беруся в робочу групу сейчас по  труду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да, и надо  нашу позицию  по мораторию… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По мораторію, Мінекономіки, ДРС….. 

 

_______________. А ми можемо по-іншому?  Я  все-таки хотів би, щоб 

ми, можливо, зробили комітетські слухання. Ми не спілкуємося  взагалі з 

бізнесом…Я маю на увазі,  не спілкуємося тут, в залі. У нас немає  діалогу на 

сьогодні. Тобто ми маємо діалог, ми все, що  голосуємо, і все, що не 

голосуємо, ми проводимо загальні  круглі столи… Я запросив би прямо в зал 



всіх, хто є, пане Вікторе. (Не чути) 

 Все, що стосується регуляторки, всі проблеми, які є: по мораторіям, по 

перевірці, по всім… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, надо  садиться и разговаривать с ними… 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте почнемо… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, нет, нет, у нас тематики куча. Давай драть  и писать 

хотя бы о том, что  мы делаем. Бизнесу сейчас тоже не особо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте почнемо, ну, це гостре питання,  по 

мораторию? Гостре. Давайте тоді на наступному розглянемо, на наступну 

середу заслухаємо тоді Мінекономіки, ДРС, підприємців запросимо, да. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Давайте Минэкономики, пусть идет Кубив сразу, ….. 

посылайте, пусть идет Кубив, мы его не видели ни разу, будем снова бить 

его. Слушайте, Нефедов. Рассказываю, как воруют через ProZorro. Ребята… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, це вже поза межами комітету.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Все, последнее, да. Воруют через ProZorro. Заходят 

ночью… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет завершено. Робоче обговорення. Дякую. 


