
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва  

24 квітня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету ГАЛАСЮК В.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кворум є. Скажіть, будь ласка, ніхто не заперечує 

проти  порядку денного? Приймається? Тоді переходимо до розгляду. 

Перший законопроект наш з вами комітетський щодо змін до деяких 

законодавчих актів  щодо підвищення конкурентоспроможності українських 

виробників та посилення захисту прав споживачів (реєстраційний номер  

10222).  

У чому полягає суть? Через нього ми, по суті, реанімуємо систему 

державного ринкового нагляду для того, щоб він працював на  захист 

українських виробників. І якість продукції, по суті, це опосередкована  

боротьба з контрабандою, з тим, що відбувається. Причому оскільки це  

напрацьовано спільно з  УСПП, з Федерацією роботодавців, то тут ми  

збалансували  інтереси бізнесу і держави, і споживачів. З одного боку,      

захищаємо підприємців і унеможливлюємо дискрецію в  діях державного 

ринкового  нагляду, а, з іншого боку, уніфікуємо різновиди перевірок, 

усуваємо дублювання  контролю, забороняємо перевіряти  продукцію, яка  не 

є  безпосередньо предметом перевірки, установлюємо чіткі вимоги до  

інспекторів тощо. Тобто таким чином ми підвищуємо ефективність  

державного ринкового нагляду, усуваємо  можливості для  маніпулювань і 

уникнення перевірок  недобросовісними підприємцями.  

Значить, що  важливо? Важливо, що цей законопроект має значення на 

підписання укладення Україною Угоди АСАА із забезпечення 

безперешкодного доступу української промислової продукції на  ринок ЄС. 

Тобто це є  теж  дуже важливим.   
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І наголошую, що законопроект отримав  відповідні листи  підтримки, 

які офіційно надійшли  у Федерацію  роботодавців України, УСПП, ТПП, 

Раду підприємців при Кабміні.  

Шановні колеги, Сергій Івановичу, прошу вам слово.  

 

КІРАЛЬ С.І. У мене питання єдине, що, наскільки я розумію,  що 

законопроектом пропонується зменшити навантаження на нашу 

промисловість, на бізнес шляхом того, що дозволяється  утримувати  

сертифікат відповідності українського зразка, а не проходити  додаткові якісь 

ще  процедури, які вимагаються, наприклад, Європейською комісією чи 

Європейським Союзом. Наскільки це може ускладнити, власне, й звузити 

експортні можливості  наших  товаровиробників, якщо ми робимо таку 

ситуацію, і на скільки це узгоджено, власне, з іншою стороною, що не будуть 

вимагати крім українського сертифікату відповідності… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Будь ласка,  будь ласка, пан ……….   

 

_______________. У нас є цілий ряд законопроектів, в тому числі тих, 

що стосуються технічних регламентів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Ми його поновимо, він має бути завтра на розгляді у 

нас в парламенті. Я надіюсь, що він завтра буде поставлений, тобто Парубій 

нам обіцяв. 

Я до чого веду, це цілий ряд законопроектів, вони якраз направлені на 

виконання цих певних умов, щоб Україна могла, бо зараз йде  підготовка до 

підписання Угоди АСАА. 
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_______________. Ми переходимо на технічні регламенти… 

  

_______________. Ми переходимо на технічні  регламенти… 

 

_______________. (Не чути)  

  

_______________. Саме так… Ми пройдемо технічні регламенти, потім 

на підставі цього, коли змінюємо законодавство, його, умовно кажучи, 

підводимо під стандарти, які прийнятні і працюють в Євросоюзі… 

 

_______________.  (Не чути)  

  

_______________. Нам потрібно за декілька сесійних тижнів потрібно 

ці законопроекти проголосувати. Чому? Тому що тоді на осінь є всі права 

нам підписувати угоду. І тоді весь бізнес, який буде тут з сертифікатами… 

 

_______________. Тоді, да, якщо ми синхронізуємо, якщо технічні 

регламенти… 

 

_______________. Тому це, тобто це не говорить про  те, що якщо ми 

проголосували закон, завтра підпишуть Угоду АСАА, ні, цього немає. Але 

ми все зробили для того, щоб відкрити, умовно кажучи, дати можливість 

українському бізнесу спокійно з нашим сертифікатом їхати, там, в більше 40 

країн світу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одночасно це захист прав споживачів, і українські 

виробники підтримують, тому що вони хочуть, щоб не було контрафакту, 

щоб не було ніяких…  щоб це було… 
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_______________. Це залучення інвестицій. Фактично на сьогоднішній 

день, незважаючи  на це, ми хочемо, щоб… 

 

_______________. А яка позиція МЕРТу? Є МЕРТ?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це спільно розроблялось. 

 

_______________. Це спільно з ними, вони підтримують. Там цілий ряд 

лобістських, умовно кажучи, лобістських організацій, велика  кількість 

асоціацій. Там дуже багато хто підтримує ці всі ініціативи. 

 

_______________. Я теж хотів запитати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, будь ласка. 

 

_______________. Чи немає взагалі, скажемо, якихось норм, які 

суперечать підписаній асоціації…   

  

_______________. Вони якраз… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …………., от Геннадій Григорович правильно 

наголосив, по суті це йде синхронізація з європейським законодавством для 

того, щоб ми могли укласти угоду АСАА,  і це один із елементів. 

 

_______________. Все, тоді голосуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги…  

 

_______________. …підтвердження відповідності походження. Це 

завжди дуже принципове питання. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді, шановні колеги,  якщо немає заперечень я 

ставлю на голосування законопроект 10222 підтримати в першому читанні за 

основу.  

Хто – за, прошу  голосувати. Хто – проти? Хто – утримався? Борислав 

Соломонович, ви – за? Хто – проти? Хто – утримався? Прийнято 

одноголосно. Дякую.  

Шановні колеги, наступний законопроект. Шановні друзі, наступний 

законопроект 10201 і альтернативний до нього 10201-1. Якщо не заперечуєте, 

щоб ми їх розглянули комплексно.  Да, вони є альтернативними.  

По-перше, я хочу подякувати Сергію Івановичу Кіралю за ініціативу 

базового законопроекту, який він надав  разом  з паном Кривошеєю, з пані 

Кужель, і це дуже важливо. Чому? Тому що ми, коли… (Шум у залі) Я, до 

речі, погодився, ви дуже швидко дієте. Тому погодився, каже, якщо за кілька 

годин "ні", то ми вже в секторі реєстрації, да?  

Якщо серйозно. В чому виникла проблема? В тому, що коли ми 

проводили Закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, ми  

передбачили розмір кваліфікації злочинів кримінальних, передбачили в 

прив'язці до неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  І там є така 

особливість, така колізія, що скрізь, у тому числі і в Кримінальному кодексі 

розмір  неоподаткованого мінімуму доходів громадян 17 гривень (це базова 

норма), окрім кваліфікації самого злочину.  А в кваліфікації злочину сьогодні 

ця сума 960 гривень. І получилось, що штучно завищений бар'єр, з якого 

наступає кримінальна відповідальність. 

 

______________.  921 тисяча гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для того, щоб це виправити, запропоновані дуже… 

запропоновані дуже слушні зміни.  
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Більше того, оскільки паралельно ми  відпрацьовували ці зміни з 

юридичним управлінням і побачили, що це не єдине місце, де потрібні 

відповідні технічні уточнення, тому що  вони мають стосуватися не лише  

порубки, а мають стосуватися і норми щодо криміналізації контрабанди лісу, 

так, і було запропоновано це синхронізувати. В результаті чого,  я хочу також 

подякувати пані Черваковій, яка активну ініціативу в цьому сенсі проявила, і 

ми напрацювали разом з  Сергієм Івановичем, разом з пані Черваковою, з 

юруправлінням комплексний законопроект, який враховує всі позиції, 

об'єднує їх і, більше того, вдвічі підвищує адміністративну відповідальність 

за незаконну порубку лісу. І оцей комплексний 10201-1.  Тому я пропоную, 

щоб ми його пропонували прийняти в цілому з техніко-юридичними 

правками. Це є комплексним вирішенням. Більше того, будемо пропонувати 

пану Парубію, попередньо мали спілкуванні, щоб завтра його винести в залі і 

швидко вирішити цю проблему. 

 

_______________. Хай тоді просто ………. голосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, він автоматично далі… 

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, шановні колеги, якщо нема зауважень, я 

ставлю на голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування проекти 

законів 10201 і 10201-1 рекомендувати включити до порядку денного, а 

законопроект 10201-1 альтернативний рекомендувати прийняти 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. Дуже дякую. 

Останнє питання в "Різному", кадрове питання. Провели конкурс на 

головного консультанта, і за результатами конкурсу виграв Микола Олегович 
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Кришталь. Будь ласка. Тому прошу вас, значить, підтримати відповідне 

рішення. 

 

_______________. Любить и жаловать. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Затвердити, призначити на… призначити на 

посаду… 

 

_______________. Іноземними мовами володіє пан Кришталь? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Головного консультанта секретаріату комітету 

тимчасово відповідно до проекту подання, значить, яке я підпишу за 

результатами рішення комітету на керуючого справами. 

Шановні колеги, хто – за, прошу голосувати.   

 

_______________. Я хотів би заявити про конфлікт інтересів, тому я 

утримаюся.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, прошу голосувати. Хто – за? Хто – проти? 

Хто – утримався? Двоє утрималися. Рішення прийнято. (Шум у залі) Рішення 

прийнято.   

Дякую, шановні колеги.  


