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Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є кворум, починаємо засідання 

комітету. У нас два питання на порядку денному: законопроект 6671-д – це 

про безкоштовне приєднання до інженерних мереж (доопрацьований) в 

редакції комітету; і законопроект на друге читання – 6235. Немає заперечень 

по порядку денному?  

Тоді переходимо до розгляду першого питання. Законопроект 6671, 

співавторами якого ми з вами всі є, згідно рішення парламенту направлений 

на повторне перше читання. Редакція, яка вам роздана, вона містить 

мінімальні уточнення в порівнянні з тою редакцією, яка вносилася в зал, і це 

такі ключові позиції.  

Виключено зміни до статті 28 Закону України про місцеве 

самоврядування, на цьому наполягала Оксана Продан, для того, щоби 

місцеві… органи місцевого самоврядування не були зобов'язані 

відшкодовувати замовникам будівництва вартість інженерних мереж, тобто 

це покладається виключного на монополістів.  

Друге зауваження, яке надавала Олександра Володимирівна, щодо  

уточнення норм по сервітутах. Ми синхронізували ці норми з найбільш 

актуальними змінами до Земельного кодексу і виклали їх відповідним чином. 

Третя позиція – це враховані пропозиції народного депутата 

Сидоровича, який висловлювався щодо посилення інституційної 

спроможності Антимонопольного комітету, посилення відповідальності 

монополістів.  

Крім того, згідно зауваження, яке лунало від пана Андрієвського, чітко 

розмежували повноваження здійснення контролю у сфері надання технічних 



умов з боку ДАБІ, Антимонопольного комітету та НКРЕКП.  

І крім того, технічно передбачили перехідний період вступу закону в 

дію не з дня прийняття, а через 3 місяці. Тобто це самі такі ключові зміни, які 

пропонуються до цього нормативного акту. 

Немає заперечень, якщо ми підтримуємо в такій редакції, 

рекомендуємо на повторне перше читання? Тоді ставлю на голосування. Хто 

за те, щоби прийняти відповідне рішення комітету і законопроект 6671-д 

(доопрацьований) рекомендувати парламенту в повторному першому читанні 

прийняти його за основу. Хто – за, прошу голосувати. Шановні колеги, хто – 

за? Хто – Проти? Хто – утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую, 

шановні колеги.  

І переходимо до наступного питання порядку денного. Законопроект 

6235 (друге читання), дуже комплексний і системний законопроект, над яким 

працював наш  колега пан Кривошея, який очолював робочу групу, щільно 

працював з Міністерством економіки.  

Геннадій Григорович, поінформуйте, будь ласка, по статусу 

законопроекту.  

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Доброго дня всім. Ну, чесно кажучи, дійсно, дуже 

багато раз зустрічалися, здається, сім чи вісім.  І на минулому тижні ще 

навіть в телефонному режимі ми 5 годин доопрацьовували певні там норми 

до другого читання. І таблиця, яку вам роздано, в принципі, фактично всі там 

найбільш серйозні зауваження у нас зняті. Фактично всі ті правки, які були 

подані не лише як від комітету, а й іншими народними депутатами, вони 

майже там всі враховані, деякі в розрізі, ну, окремих певних там пунктів і 

зауважень. Але є там певні  моменти, на які я б, наприклад, хотів би зараз би 

звернути увагу лише для того, щоб ми просто зрозуміли для себе, там, певну 

річ для консультацій, для того, чи вірно я, скажімо так, разом з робочою 

групою доніс цю інформацію в другому читанні.  

Значить, суть заключається в чому. Значить, всі ми знаємо, для того, 



щоб існував той чи інший центр, та чи інша лабораторія, той чи інший центр, 

Міністерство економіки так звано уповноважує відповідний орган, тобто 

орган створюється і Мінекономіки дає їм відповідні уповноваження  для 

того, щоб вони займалися тією роботою. І от в процесі уповноваження на 

сьогоднішній день існує фактично дві ступеньки для того, щоб отримати 

відповідні уповноваження. 

Перша ступенька – це відповідний орган звертається до аудитора, який 

проводить, ну, який дає відповідний свій висновок. І після цього тоді 

звертається до Мінекономіки, після того, коли є позитивний висновок. І 

Мінекономіки відповідно до рішення аудиту, позитивного аудитора, приймає 

рішення про уповноваження того чи іншого органу на проведення 

відповідної діяльності.  

В законопроекті  ми прибираємо аудитора і робимо… Чому? Тому що 

відповідно до Закону про дозвільну документацію це є дозвільним 

документом, уповноваження органу, тут Мінекономіки дає їм фактично 

право, дає дозвіл. Суб'єкт господарської діяльності має звертатися лише один 

раз. Тобто він не має, правильно? Що-що? Він може звертатися лише один 

раз.  

І тому на сьогоднішній день аудитора як такого прибрали з ланки, а 

буде залучатися до комісії, яка буде приймати рішення в Мінекономіки. 

Тобто суб'єкт звертається до Міністерства економіки, де Міністерство 

економіки залучає представника з відповідного інституту, але є така фраза, 

яка прописана, за їхнім нібито як побажанням, за можливістю. Тобто якщо 

вони можуть, вони дають свій висновок, якщо вони не можуть, вони не дають 

свій висновок. (Шум у залі)  

І от стоїть питання на сьогоднішній день. Тобто ми в законопроекті 

прибираємо аудитора, тому що він не потрібен, але є розуміння, що мають 

бути люди, які мають відповідний досвід роботи. І от ми в законопроекті 

просто прибрали цих аудиторів і будемо залучати  представників відповідних 

інститутів. На сьогоднішній день в нас таких інститутів, які працюють в такій 



галузі, це чотири інститути: це київський інститут, харківський, 

франківський, львівський. Ну, єдине що, ми будемо їх залучати в разі 

потреби, так, як буде  вирішувати Міністерство економіки. І от визначення, 

от сама фраза, що "в разі потреби Міністерства економіки", мені не  до кінця, 

ну, як то кажуть, подобається.  

Я розумію, що іншого виходу поки немає, але не подобається чому? 

Тому що Мінекономіки може сьогодні вирішувати когось залучити в разі 

потреби, наприклад, компанію, яку подала там Світлана, а Олександр подав – 

ми йому там… не залучаємо даного експерта. Тобто не до кінця залишається 

прозоро. Не до кінця прозора залишається система.  

Але і залишити аудиторами не можемо, тому що  це, виявляється, дві 

ступеньки, які чітко суперечать Закону про дозвільну документацію. Це я 

говорю про аудиторів, які… Для уповноваження органу, який має працювати, 

сьогодні потрібно пройти аудитора, а потім ми йдемо вже в Мінекономіки на 

те, щоб орган уповноважили. Мінекономіки… (Шум у залі)  

Да, Мінекономіки запропонував… (Шум у залі) Ні-ні-ні! Це аудитор, 

який просто перевіряє орган на технічні… (Шум у залі) Ну, це фактично так. 

Ну, це не сертифікація, це уповноважений орган, який видає ці сертифікати, 

який буде… Тому, в принципі… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. А чего он не может обеспечить…….? Ты можешь мне 

объяснить? ……….. они все работают, они все… 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. У нас їх в Україні десь близько 30-ти таких 

аудиторів. Мені аудитор не подобається тільки з однієї тієї сторони, що 

фактично всі аудитори працюють на конкурентні компанії, тобто вони мають 

досвід роботи у конкурентній компанії. Якщо ви подалися, наприклад, на 

транспорт, наприклад, на сільськогосподарський, вам залучать аудитора, 

який, ну, 100 відсотків скаже, що ви не проходите. І тому цього аудитора, ну, 

звичайно, потрібно нібито як прибрати, тобто є логіка у тому, щоб ми його 



прибрали. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Давай не выносить, пока не уберем эти вещи. Давай их 

не выносить. 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Аудиторів?  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Не выносить на второе чтение. Поставим 

Минэкономике вопрос: что пока вы не уберете вот эти спорные вопросы, 

ребята, давайте… 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Вони прибрали, вони залишили… 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Они оставили на усмотрение Министерства экономики. 

Министерство экономики – это достаточно сегодня коррупционный орган. 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Олександро Володимирівно, давайте я докажу до 

кінця… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Мы знаем, что через ProZorro они зарабатывают и 

многое другое. 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Олександро Володимирівно, дивіться, то єсть по 

факту, в принципі, все в законопроекті ми опрацювали. Це єдиний нюанс, 

який у нас був, можливо Леонід Михайлович нам пояснить, це відносно того, 

що ми прибрали аудиторів – питань немає. Але ми залучаємо представників 

інститутів, під час Мінекономіки буде залучати, ну, як то кажуть, за потреби, 

так, тобто, грубо кажучи, де потрібно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тобто дискреція, є можливість робити, є не 



робити.  

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Тобто ми розуміємо, що Мінекономіки – це 

безкоштовна послуга, а інститути, як правило, оці всі державні вони 

працюють за кошти. І тому… Ну, тут, Леоніде Михайловичу, у нас вийшло 

таке питання відносно, от є одне до другого читання, я його досить довго на 

минулому тижні намагався для себе упорядкувати. Тобто ми не можемо… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Вот это должны делать, сертифицировать станции или 

кто? 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Це не лабораторія сертифікатів, а саме 

уповноваження органу, коли ми орган уповноважуємо… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Делать сертификацию, то тогда мы приглашаем… 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Так, так.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я думаю, что не может этого быть в таком варианте. 

Орган определяется показниками. Почему он не там лицензируется и так 

далее? Если он принимает четко выписанное соответствие, что ты должен 

соответствовать всем этим органам, должно быть виключно в законе 

написано это соответствие, тогда вообще можно просто осведомительно 

сказать: я соответствую. И если ты в своих заключениях не соответствуешь и 

нарушаешь это соответствие, тебе закрывают. Я делала бы только так, 

потому что, если выписано четко, что аптека может быть при условии, то 

никогда при других она не может быть. И тут чем меньше мы уберем 

коррупцию… не самом деле, это орган, который имеет право быть. Вот 

должно быть вот такое оборудование, вот такие специалисты, вот такое вот – 

написали что – все. И я создала это все, вот как мы делали уведомительно, 



если я построила парикмахерскую, почему я должна приглашать пожарного? 

Я же знаю, как сделать безопасность. Я его уведомляю: я открылась и 

работаю, но уведомляю пожарного, мы можешь прийти проверить в любое 

тебе удобное  время – я открылась. И он может прийти мне  сделать 

замечание, которое я подправляю, но я работаю. 

Так же само надо и здесь выписывать, потому что тут – это прямая 

коррупция. Прямая.  

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Правильно. У нас була пряма корупція, ……. не 

дасть збрехать, це відносно аудиторів, коли реально ми розуміли, що аудитор 

працює на конкурентну компанію, фактично він проводить свою роботу 

……. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Хорошо, убрали, но оставили в министерстве.  

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Вона не стільки корупційна… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Ну как? Простите, министерство визначає, кто, 

откуда… 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Ну, там питання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Причому може робити, а може не робити… 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Да, при залученні експертів відповідних інститутів. 

 

_______________. ... тому в міністерстві обмежена кількість людей… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Министерство не может визначать экспертов. Значит, 

человек, который будет это визначать, …… своих людей - и на этом все 



закончится.  

 (Загальна дискусія)  

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Ну, тоді поки залишати аудиторів, грубо кажучи, 

поки залишити без змін… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да не надо…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте обговоримо.  

Олександр Іванович, прошу. 

 

ДУБІНІН О.І. Я те, що казала Олександра Володимирівна, відносно 

того: аптека відкривається - пожарников треба уведомить. По-перше… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, это уже действует. 

 

ДУБІНІН О.І. Аптека, ой, чи парикмахерська, вона вже, коли 

відкривається, вона вже робить згідно проекту.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Правильно. 

 

ДУБІНІН О.І. І згідно проекту там і пожарники согласовуют, що да, 

все. Тому я теж згоден з тим, що каже Олександра Володимирівна.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Выпишите требования… 

 

ДУБІНІН О.І. То єсть вони уведомляють, кажуть, що ми все зробили 

згідно проекту. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. И мы начинаем работать.  



 

ДУБІНІН О.І. Є контролюючі органи, які ведут контроль над 

строительством… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Министерству экономики она сообщает, что мы создали 

вот такой технический центр, он соответствует требованиям, выписанным 

Министерством экономики. Пожалуйста, мы начали работу. Будьте любезны, 

посылайте туда экспертов, смотрите, но не наказывайте, а подсказывайте, что 

дальше делать. Вы же не будете… Нет, а вы написали: можно посылать, 

можно не посылать. Кто-то один, Вася Пупкин будет решать, кого послать, к 

кому послать, сколько это будет стоить.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Через сколько дней послать. (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я… Да, да, будь ласка, Геннадій 

Григорович. 

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Є пропозиція така, щоб, в принципі, ми змогли 

написать, що орган уповноважений, тобто орган, який працює….., залучає 

просто фахівців науково-метрологічних центрів, тобто… Не за потреби, а 

просто залучає. Тоді виникає в нас питання, що ці всі фахівці, вони можуть 

не прийти, тому що вони не підконтрольні департаменту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Більш того, на яких засадах? А хто обирає? 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Еще можно сказать? Еще тебе  скажу, вся наука давно 

сидит на деньгах бизнеса: химиков финансируют фармацевты, этих будут 

финансировать другие. И тебе не известно, какого тебе пришлют, кто кого 

финансирует. Вот сделай, как мы тебе говорим. Выпишите здесь, напиши, 

что остается методом объявления (заявный, декларативный, правильно) 



декларативным по перечню виконання умов, выписанных Министерством 

экономики. После этого они задекларировали, они возьмут себе составят, 

напиши, из трех человек должно быть обязательно, три представителя. 

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Тобто більш детально прописати саме оце…? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Конечно! И все и на этом… Пусть они, напиши ссылку 

сделай, порядок выписанный… (Загальна дискусія) 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Давайте з оцим зауваженням, щоб ми сьогодні його 

прийняли…….. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. И тогда мы снимаем эту коррупцию. 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Потім я її вам, ми всім доводимо вам до відома і 

виносим в парламент. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да, и зачитываем ее в тексте. 

 

КРИВОШЕЯ  Г.Г. Да, зачитуємо в тексті в парламенті. Нормально? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да, доверитель пишет нам, что открывается, сообщается 

уведомлением….. 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. І до залу, колеги, до залу показуємо юристам. Якщо 

бачимо, що воно все сходиться, йдемо, якщо ні – повторно збираємо тоді і 

затверджуємо.  

Шановні колеги, хто за те, щоби підтримати законопроект 6235 з 

урахуванням того зауваження, яке оголосила Олександра Володимирівна:  

виписати, сформулювати, опрацювати з юристами, з опрацюванням цього 



прийняти законопроект в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним 

опрацюванням, 6235. Хто - за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто - 

утримався? Рішення прийнято.  

Дякую, шановні колеги. Комітет завершено. Гарного дня. 

 


