
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва 

03 жовтня 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Ми розпочинаємо засідання нашого 

комітету. Ми з вами попередньо домовились, що переносимо ті питання, які 

заплановані у нас були на комітет в зв'язку з тим, що Мінекономіки не надало 

вчасно інформацію на наше депутатське звернення для проведення комітету з 

питань і мораторію, з питань запровадження нової системи держнагляду і 

контролю. Більш того, прострочка дуже серйозна. Тому так, як ми з вами 

погоджували, подаємо на адмінпротокол.  

І тоді ці питання, думаю, що зробимо два варіанти запрошення Степану 

Івановичу Кубіву, вівторок/четвер, да, щоб це не був "день Уряду". Хай 

обирає зручний час для того, щоб ми ці питання заслухали комплексно. 

А зараз була пропозиція Олександри Володимирівни розглянути 

питання, які гостро стоять по перевірці, зокрема у сфері праці. Немає 

заперечень, щоб ми в такому порядку? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я хочу вам доповісти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. …що я зустрічалась в той понеділок, на тому тижні, з 

регіональними підприємцями, керівниками регіональних відділів малого і 

середнього бізнесу. І вони підняли дуже важливе питання. Це питання, що з 1 

жовтня починаються серйозні навантаження перевірками на весь бізнес 

України, не тільки на малий і середній. 

Що сталось? Нема там, я хочу сказати, ні плановості, ні черговості, ні 

направлень – нічого нема. Даже порядку проведення перевірок нема. Що 



сталося? Коли з Денісовою провели дерегуляцію в законодавстві по труду, 

Рева використав літо для того, щоб максимально все врегулювати 

постановами і розпорядженнями Прем'єра.  

Ви розумієте, все це йде під лозунгами, що велика детінізація праці і 

треба розпочати перевірку. Вони її спустили комісіями, які створюються при 

меріях. І ті комісії не мають, можуть мати по одному-два представника 

всього охорони праці. А так все інше, це будуть люди, яких вони будуть 

брати. Нема направлення, нема порядку. І що вони будуть перевіряти?  

Ото, що я вам дала 29 документів, я хочу, щоб ви максимально через… 

на свої округи своїм виборцям, друзям, я зі всіма, з ким зустрічаюсь, показую 

кожному директору, якщо у вас, у бізнесі працює більше як 2 людини, на 

кожну людину повинно бути 29 документів. Ви слухаєте, да? 29 – на кожну 

людину. І якщо знаходять хоча б одну помилку, невірне заповнення – 

виписуються штрафи 30-40 тисяч гривень. Найгірше, що, якщо, наприклад, у 

вас іде, ну, як були раніше, складські приміщення або, ну, там овощебазы, да, 

і там сейчас 5-6 підприємств, вони заходять на цю базу, йде людина, вони її 

зупиняють: "Где вы работаете? – Нигде." Акт. Мгновенно. Работает здесь, но 

не оформлен. Можете представить? 

Тобто іде просто як колись в горбачевских этих… часів, коли бігали по 

кінотеатрах, виловлювали людей. І тому ситуація… давайте сразу бумагу. 

Ситуація катастрофічна. І тому зверніть увагу всіх друзів і всіх, хто… оці 29 

документів. Ситуація настільки тяжка, що ми домовилися, що вони зараз 

готують ці листи на Прем’єра.  

Що треба зробити нам? Уважно! Треба поставити вимогу рішенням 

комітету сьогодні і Віктор її зачитає листом, направить до пана… 

 

_______________. (Не чути) 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Ні, сюда. Парубія. На наступному пленарному тижні 

прийняти Закон 6489, друге читання, 5711 – в целом сразу, это идет через 



наш комитет, и 7326 – в первом чтении тоже через наш комитет, они у нас, 

насколько я понимаю, прошли. 

Ці закони, прийняття цих законів дасть можливість не штрафовать по 

всем этим 29 бумажкам, а штраф остается только если у тебя не оформлен 

человек, работает и не оформлен. А все остальное – приписи. Если я где-то 

что-то ошиблась, пожалуйста, вы мне напишите, я это исправлю. Потому что 

в противном случае мы просто людей загоняем. 

Кроме этого, есть… не возражаете, что мы вот, ну, как бы проголосуем 

это решение? Я прошу его проголосовать.  

 

_______________. Можна ще включити пропозицію, там 8277 ще є, 

дуже простенький закон, він в цілому. Це про те, що вони повинні 

інформувати про права підприємця.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Ну, там… Слушай, сегодня по закону это положено. Вы 

обязаны прийти с проверкой, но этого ничего нет. Это все отрегулировал он 

постановой и своим розпорядженням. Постанова 200… ой, сейчас скажу вам: 

295 Постанова Кабмина и розпорядженням Премьера 649-м.  

Кроме этого, ребята, послушайте, то что, лично для меня было шоком. 

Оказывается ми с вами тихо в законе, кто нам подставил, никто не вычитал, 

проголосовали, что предпринимателей имеют право штрафовать за не 

проведение индексации. То есть – клянусь, вот! – можете сфотографировать,  

это "вчинено правопорушення абзац 4 часть 2 стаття 265 КЗП України". 

И административный штраф первый раз – 1 тисячу 700, повторно – 

5100. Притом, что с 11 года Кабмин ни разу ничего не индексировал.  Это 

касается нормы только для бизнеса. 

 

_______________. (Не чути) 

 



КУЖЕЛЬ О.В. А что ты меня уговариваешь? Я тебе рассказываю то, 

что есть на сегодня. Поэтому, предлагаю терміново, чтобы в комитете дать 

поручение нашим юристам, чтобы посмотрели – сфотографируйте вот эту 

штуку – и начинайте по этому вопросу смотреть, если что, мы сразу от 

комитета делаем короткий закон: убрать эту норму. Потому что, вы 

представляете, если еще и это добавляется, это тоже сделал, ну, как-бы 

происки Ревы. 

Вот, вот это короткая информация, которую я прошу вас поддержать. 

Ее нужно обязательно вместе настоять, чтобы это вынесли, вместе поднять 

весь зал проголосовать, иначе кошмарить будут, не приходя в сознание. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, почули. Значить, 

попередньо ми з вами учора говорили, попередньо опрацювали ці номери 

законопроектів. Давайте порадимось. Підготували таку резолюцію, яку 

можемо зараз уточнити і прийняти, да?  

Значить, перше, по тім законопроектах, які ви сказали, 6489 і 5711 – це 

законопроекти, які спрямовані на певну таку лібералізацію запровадження 

захисних механізмів для підприємців, які... 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Інспективне відвідування туди вводяться, поняття вот 

все это, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, які передбачають певну лібералізацію і 

зменшення можливості штучного тиску на підприємців через ті регуляторні 

акти, які запроваджені про які ви зараз наголошували. Значить, у цьому 

полягає диспозиція.  

Значить, 6489, да, в цьому законопроекті багато хто з нас з вами є 

співавтором, да. Перший автор там – Порошенко. Значить, другий 

законопроект – 5711 Оксани Продан. Хоча вони формально не є 

альтернативними, але вони, по суті, є практично взаємовиключними. Тобто і 



головним по ним є Комітет соціальної політики, це жоден з них не є нашим, 

да. І ситуація така, що 6489 ми з вами  в залі прийняли  за основу, да, 5711 – 

ще... 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Не голосувався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще не голосувався. Да. Тому видається. От із 

урахуванням того, що проговорили, видається доцільним звернутися до 

Комітету з питань соціальної політики. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я уже с Каплиным переговорила, я ему на следующей 

неделе делаю встречу с предпринимателями. 

Ребята, я хочу нашим комитетом решение вынести. Ничего не 

исключающее, пусть выносит Парубий, дает поручение Каплину. Вот мы 

комитетом должны потребовать, мы должны прозвучать. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, безумовно, ви праві, Олександра 

Володимирівна, я маю на увазі, давайте обговоримо формат. Ми  можемо 

звернутися тоді на Голову парламенту, да, із зверненням, з рішенням нашого 

комітету про те, що: а) ми вважаємо за  доцільне  максимально прискорити 

розгляд... 

 

 КУЖЕЛЬ О.В. Не максимально прискорити, а на наступному 

пленарному тижні винести во вторник первым вопросом, вот прямо блок… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

 

_______________. Запланували на наступній Погоджувальній раді це... 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. ….... щоб це питання просто... це питання, позиція 

нашого комітету. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо звернутися до голови парламенту щодо 

невідкладного розгляду на наступному тижні законопроекту 6489, який 

прийнятий за основу, да, і паралельно, тому що... 

 

КУЖЕЛЬ О.В. 5711 і 7326. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, Олександра 

Володимирівна, а в Комітеті соцполітики вони підготували до другого 

читання чи ні? Він готовий, да, – чудово. Тоді, значить, пропозиція перша – 

звернутися до голови парламенту щодо постановки на голосування 6489 для 

його розгляду у другому читанні, да. Значить... 

 

КУЖЕЛЬ О.В. 5711. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  5711... 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Потому что ........ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ...щодо розгляду в парламенті, ну, нехай зала 

визначається. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Правильно: 5711 і 7326. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розгляд в парламенті законопроекту 5711 – друга 

пропозиція. Да? 



 

КУЖЕЛЬ О.В. 7326. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 7326 – це Комітет правової політики, теж слушна 

пропозиція. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Прошел, его поддержали. И третий – вот то, что 

предлагает Кіраль. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ...розгляду 7326. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

 

_______________. ...87 – це наш комітет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 82? 

 

_______________. ...87 – це наш комітет, проголосували за основу і в 

цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Ми пропонуємо як комітетом пакетом винести ці 

законопроекти на голосування. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. И мы требуем, чтобы их поставили первыми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пріоритетна... Ну, ми можемо як комітет на цьому 

наголосити. Да? Шановні колеги, є така пропозиція, да. Хто... 

 

_______________. (Не чути)  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Це буде... це не наш... Давайте наш комітет не ....  

тому що це, ну, це соціальної політики і так далі. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Треба не ставити між блоками. Хай вони ставлять 

наступного тижня, тому що там інші блоки і так далі. Да. 

Шановні колеги, хто за таку пропозицію, щоб скерувати таку ....... як 

рішення комітету на розгляд парламенту? За. Є. 

Олександра Володимирівна, може, ще й, до речі, і, може, створити 

міжкомітетську робочу групу? 

 

_______________. Ні, це буде довго. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Это будет тянуться. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... обмежимося політично, тому що 5711 , він не може 

бути, він не буде прийнятий, якщо  буде 6489. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Будет, там есть уточняющие данные. 

  

_______________. Почули про це, всі інші …..  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, хай зал визначається. Колеги, прийнято, да? 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Еще, еще, что я хочу попросить вас. Вчера завалили 

очень важный закон, вы это знаете. Я вас очень попрошу. На мой взгляд, его 

надо немножко доработать. Его надо немножко доработать. Давайте его 



доработаем с точки зрения того, что… Смотрите, на сегодня убрать місцеві 

ради – это однозначно. Обязательно, если честно, я… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, якщо прибрати місцеві ради, тоді забороняти 

передавати їм на баланс. Тому що проблема в чому?  

 

_______________. А обслуговування як робити? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так проблема в чому? Якщо… є два варіанти: 

монополіст забирає на баланс і відшкодовує – це нормальний варіант; а є 

другий варіант – що вони кажуть: віддавайте на баланс напряму городу.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Не берет в город никто.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, так, ну, є, я вам приклади наведу.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є проблема. Концептуально ви правильно кажете, 

але… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Слушайте, почему это надо выписать. Потому что 

нужно положить этому конец. Во-первых, должна быть, в связи с тем, что это 

монополист, должно быть выписать в законе, вот, послушай. Самое главное 

то, почему меня до сих благодарят, все законы о лицензировании – там 

выписана процедура.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 



КУЖЕЛЬ О.В. Там невозможно на этом зарабатывать. Поэтому, если 

обращается промышленник в облэнерго на получение технических условий, -

в течение недели ему должны они быть выданы! Если они не выданы, 

считается… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є відповідальність, там навіть Антимонопольний 

комітет. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Прошу прощения, считается, что выданы, понятно? 

"Мовчазна згода", пишем. Мы все это должны в законе четко описать.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До речі, гарна ідея.  

Колеги, більше того, ви знаєте, що ми там передбачили який механізм?  

Боря, що інвестор може звертатися до монополіста вже з готовими 

техумовами, які підготувала інша організація, ми демонополізуємо. І вони 

або обґрунтовано відмовляють, або видають свої.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да. И если они через 10 дней нет – мовчазна згода.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо не видають свої, то ті, які інвестор подав. Оце 

класна ідея. 

 

_______________. Там ще є… Ми бачимо, як по Київській області. 

Дуже багато навколо, дуже багато забудов, які по факту навіть до 

містобудівних, до генпланів тих часів, тобто не передбачена мало-, середньо- 

і високоповерхова забудова. На сьогоднішні, просто, щоб не вийшло так, що 

ми на сьогоднішній день зараз зробимо крайнім те ж саме там обленерго 

будь-яке, яке не зможе, наприклад, видати і не зможе там водоканал…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так техумови… 



 

_______________. …техумови, то ми повинні зразу розуміти, що потім 

має бути підключення. А щоб зробити підключення, то має бути… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я была на заводе, на заводе. Вот я записала, смотри, 

только вот была, 28.09-го. У них 30 киловатт, они пошли на повышение – на 

300, так? 3 месяца игнор полный – не выдают техусловия!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да, вимагають хабара просто за те, щоб видати, 

тобто це…  

 

КУЖЕЛЬ О.В. … багатоповерховості. Ребята, это можно было 

принимать ДБН при условии, что вы не считаете Киевскую область. Вы 

вообще представляете, что вы сейчас "бахнули"? Принял Зубко, нельзя 

больше четырех этажей строить в Киевской области, а это практически люди, 

которые… (Шум у залі) Парсхаладзе протянул. Да! И ты можешь 

представить, убил! Убил стройку! И это пролоббировали киевские 

строители! (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу… (Шум у залі)  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Они сказали суд действует, а…  

 

(Загальна дискусія)  

 

_______________. (Не чути)… від одного  до п’яти процентов сметная 

стоимость на ……..  це – дуже велика корупція, тому що це…  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Надо убрать "от… до", четко установить один… там 

два-один, но не более. Два процента – 100 процентов поддерживаю!  



 

_______________. Повернути шкалу: якщо там до мільйона гривень, 

образно кажучи, або до п'яти, то це 2 відсотка, або якщо вище, то це 1 

відсоток. Тому що зараз складається, що приходить підприємець, говорять: 

"Ну, що? Будемо торгуватися з чотирьох!" 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да! Хотите, я поставлю тебе два, а один ты мне откатом, 

и считай…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прибрати дискрецію.  

І більше того, в цьому законопроекті, що вчора, на жаль, не прийнятий 

за основу, там є чіткий механізм врахування об'єктів соціально-комунальних 

і навіть тих, що заставляють будувати: МЧС, поліція і так далі, бо вони 

сьогодні не враховуються, а це теж, по суті, соціальна інфраструктура, яка...  

 

КУЖЕЛЬ О.В. … там его надо было переделывать по очень 

серьезному. Просто сейчас есть шанс очень быстро его доделать. (Шум у 

залі) Да, я всех уговаривала, потому что его надо было бы переделывать. 

Но…  

 

_______________. (Не чути) 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Да, почти все так делают.  

 

_______________. Вони на балансі підприємства… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, нельзя. Нельзя. Нельзя.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є так і так.  

 



_______________. Мають передати.  

 

_______________. Мають. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Зобов'язані.  

 

_______________. (Не чути)  

 

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)  

 

_______________. В Буковеле все линии…(Не чути)  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Сашенька, Сашенька, согласно действующего 

законодательства любой, кто подключается, зобов'язаний для обслуговування 

і безпеки передати на баланс.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки сьогодні вже відбуваються грабіжницькі без 

сплати… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да. Не разрешается. То есть это только ….….  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте проаналізуємо, давайте не будемо 

дискутувати. Олександр Іванович, перевіримо.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, нет, Саш, это точно знаю. (Не чути)  … поставил у 

себя  возле дома и никому ничего не передал.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Дайте закончить.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Будь ласка, Олександр Іванович.  

 

(?) ДУБІНІН О.І. Якщо так як ви кажете, то ………лінії, які до 

"Укренерго". Це стоимость обленерго ……………..То есть тариф тогда было 

"Укренерго" брало, а потім тариф был обленерго, який по своїм сетям подає, 

ну, так сказать, електроенергію. Учитывая те, що це… ці сеті були на моем 

балансе, мы у "Луганскоблэнерго" выиграли 25 мильйонів свого часу 

переплати за те, що ми йому переплачували з транспортировке …….. якби по 

їхнім сетям, а це наши.    

 

КУЖЕЛЬ О.В. Ну, так это у всех "наши". Понимаешь, вот, у всех… 

 

_______________. (Не чути)  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Мы, вот, даже на даче, мы провели сами 

электропроводку и сами провели газ, все оплатили… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. … но обязаны… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А потім подарували. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. … и передали на баланс.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо підприємство, то ще й податок заплатили.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Это да.   

 



_______________. Обслуговувати не вигідно, тому ти передаєш цю 

мережу на баланс. Це, там, не має зобов'язань, а є просто зобов'язання, 

зобов'язання обслуговувати, але у тебе немає…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийняті?  

 

_______________. Да!  

 

_______________. (Не чути) …щоб ми звернули увагу на – повідомити 

хотів – у нас є такий законопроект 6235, який ми мали по… 

(Запис закінчено)  


