
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва 

від 21 вересня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету В.В. ГАЛАСЮК 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … щоб ми  розпочали обговорення з першого питання, де є 

питання. По двох інших, я сподіваюсь, не буде, бо це просто технічна 

перереєстрація, це ідентична того, що ми з вами вже погоджували, да?  

По 5053-1, значить, шановна Олександра Володимирівна подала 

альтернативний  законопроект урядовому, який ми минулого разу погодили, і я 

з нею погоджуюсь. І Головне науково-експертне управління наголошує, що її 

законопроект є ширшим, він, по суті, є більш системним – так? – у порівнянні з 

урядовим, спрямований на вирішення тієї ж проблеми, і, по суті, встановлює  

рівні умови для державної форми власності і приватної. Да?  

Але у нас є пропозиція там від Міністерства юстиції… (Шум у залі)  

  

КУЖЕЛЬ О.В.   ……….щоб не змінився статутний капітал.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, щоб  не зменшувався статутний капітал. Ми її 

підтримуємо. Я пропоную …  

  

КУЖЕЛЬ О.В. ………. редакцію від комітету, в редакції комітету вносити від 

двох альтернативних редакцію комітету. Так?  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Зробити і підтвердити… (Шум у залі) 

  

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Справа у тому, що те, що відбувається із  засновниками 

під час ліквідації…  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, мы говорим о статутном капитале, замечания. 



  

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Статутний капітал кого? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, у мене є пропозиція… Дивіться, пропозиція 

така: давайте ми приймемо у першому читанні за основу Олександри 

Володимирівни, взяти його за скороченою процедурою і… Доброго дня!  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Можна?  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, прошу.  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Питання в тому, на чому пані Данішевська хоче поставити 

наголос, що ці зміни не торкаються питання відношень засновників.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да!  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Це питання тільки відношень реєстру фірми.  

Тобто, що происходит между засновниками… А воно,  як було, так і є, цей 

закон не регулює. Просто він заставляє реєстр прийняти у тебе документи і 

проводити дії. Все! І тому та правка, я зрозуміла, що вона має на увазі, вона 

нічого не буде впливати на розмір статутного капіталу, тому що це регулюється 

іншими  документами і  до цього не має відношення. От це от так… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  у нас ще плюс яке питання. Дивіться,  у нас  

зараз же знаходяться в опрацюванні, в Комітет економічної політики  

розписали системний антирейдерський 5067, який  теж вносить певні зміни, які 

по формулюваннях, скажімо, потребують уніфікації з нашим, так?  То ми 

пропонуємо, щоб ми не ввійшли  там в клінч, так, зараз  підтримати за основу 

за скороченим  розглядом ваш варіант, так?  

  

КУЖЕЛЬ О.В. Угу. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …  і відповідно ми за цей час синхронізуємо з  тим комітетом, 

вичитаємо з юруправлінням, тобто щоб не йти в цілому, бо цей як би  нам 

можуть створити проблеми. Так? 

Шановні колеги, у нас є кворум, шість членів комітету Немає заперечень? Я 

пропоную законопроект 5053-1 підтримати за основу в першому  читанні: 

рекомендувати  парламенту скорочену процедуру розгляду. І  прийняти 

додаткове рішення по  відношенню до урядового комітету 5053, який ми 

минулого разу підтримали за основу, щоб його  позиції врахувати при 

фінальному доопрацюванні в 5053-1, депутатському. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Так. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Єдине  прохання, я прошу депутатів комітету, хто бажає, щоб я 

дописала авторам… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. З задоволенням. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. … коли вас нікого  не було, я вам допишу і… 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні колеги, уточнення. Шановні колеги, до того, що я 

озвучив, ще  уточнення: тоді  урядовий - врахувати  позиції в 5053-1, його 

рекомендувати  на доопрацювання, щоб у нас не було двох погоджених.  

Шановні колеги, хто –"за", прошу голосувати. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Не на доопрацювання, а на першому читанні на друге… 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Урядовий на доопрацювання, а наш в першому  читанні за 

основу за скороченою  процедурою. 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Так. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 5053-1. 

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

Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 

  

_______________. … благодарность ……. Кужель  за столь важный 

законопроект, который ждут очень многие. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно, і  не тільки за  цей законопроект… 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Это не только мне, это Институт коммерческого права… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Пані Данішевській дякуємо. І дякуємо окремо 

Олександрі Володимирівні, що вона активну участь прийняла в опрацюванні 

законопроекту про  бізнес-омбудсмена.  Дякую. 

Шановні колеги, значить наступний  законопроект: 5105. Це перевнесений  

законопроект про… щодо державних інвестиційних проектів, зміни до  Закону 

про інвестдіяльність. Він уже вносився, ми  з вами його погоджували. Це 

технічне перевнесення. Оскільки він на минулій  сесії не був підтриманий, 

випав, тобто ми його  просто технічно перевнесли. Тому я пропоную цей 

законопроект  підтримати за основу в першому читанні за скороченою 

процедурою. Хто – "за"? 

Шановні колеги,  хто –"за", прошу визначатись. Хто – проти? Хто  -утримався? 

Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 

Значить, шановні колеги,  наступний законопроект: 5113. Це законопроект по  

"Південмашу", також перевнесений, в тій редакції, в якій ми з вами його 

узгоджували вже для прийняття в цілому. Тобто тому  є пропозиція цей 

законопроект також  підтримати  для  прийняття парламентом у першому  



читанні за основу та в цілому як закон. Реструктуризація заборгованості 

"Південмашу". Олександр Ігорович, ви хочете… 

  

_______________. (Не чути) Тут есть такие замечения……  Давайте их потом 

рассмотрим. Я двумя руками за… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, тоді, значить, ставлю пропозицію підтримати в 

першому читанні за основу та в цілому як закон з необхідним техніко-

юридичним опрацюванням, так само, як  і два попередніх, які ми 

проголосували. 

Шановні колеги, хто "за" 5113: підтримка "Південмашу"? Хто – проти? Хто – 

утримався? Рішення прийнято одноголосно.   

Дякую, шановні колеги. Ми завершили роботу комітету на сьогодні. 

 


