
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань промислової політики 

та підприємництва 

11 квітня 2019 року 

Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, розпочинаємо засідання комітету. У 

нас сьогодні на порядку денному розгляд законопроекту 10183. Не має 

заперечень по порядку денному? Рухаємось.  

Шановні колеги, я хочу подякувати Геннадію Григоровичу Кривошеї і 

всім членам комітету за те, що ми, не зважаючи на те, що зала не підтримала 

законопроект, який так довго системно напрацьовувався. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Который не читала зала. И не понимала о чем идет речь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На жаль, на жаль. Все-таки завдяки доопрацюванню  

Геннадія Григоровича і Олександри Володимирівни спільно з експертами 

вийшли на консолідовану редакцію і зареєстрований законопроект, першим 

автором якого став, що буває дуже рідко, спікер Верховної Ради. Шановні 

колеги, є пропозиція підтримати законопроект в першому читанні за основу, 

тому що він є надзвичайно масштабним, щоб була можливість певні технічні 

моменти до другого читання уточнити.  

Геннадій Григорович, прошу. 

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Я хотів би, в принципі, законопроект можна 

голосувати, в принципі, за основу і в цілому, я розумію. Але так чи інакше, з 

поваги до законодавства, законопроект досить великий, він більше ніж на сто 

сторінок. Мені там робили відносно цього вже зауваження, по крайній мірі 



юристи. Тому є пропозиція, в принципі, пропонувати в першому читанні і на 

друге читання його за скороченою  процедурою рекомендувати залу. 

 

_______________. Підтримую. 

 

КРИВОШЕЯ Г.Г. Це я коли буду виступати в залі, я хотів би про це 

сказати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не має заперечень, колеги? Все. Тоді ставлю на 

голосування… 

(Шум у залі) 

 Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію: законопроект 

10183 підтримати в першому читанні за основу та запропонувати скорочену 

підготовку до другого читання.  

Шановні колеги, хто за? Прошу голосувати. 

Хто проти? 

Хто утримався?  

Рішення  прийнято одноголосно. 

Дякую, шановні колеги. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я дуже прошу в разном, перед тем, как разбежаться, 

Витя, жесточайшим образом, письмо на Парубия от всех членов комитета, 

что мы проголосовали это на комитете. И чтоб Парубий вынес все эти три 

документа, которые вам… листовку раздавали. Законы про трудовое 

законодательство… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, на кожній 

Погоджувальній виступаю, повторне звернення до голови парламенту. 

 



КУЖЕЛЬ О.В. Я знаю. Нет-нет. Еще раз. Звернення  и очень жестко  

сказать, что мы перестанем все голосовать. Мы вас предупреждаем, 

поднимем свои фракции и завалим все законы. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановна Олександра Володимирівна, дякую, що 

підняли питання. Ставлю на голосування: зробити листа, колективного, 

відповідно до рішення комітету, щодо підтримки пакету, там насправді 

чотири законопроекти, щодо перевірок в сфері охорони праці, які включає… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Три закона. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … і в тому числі і наш комітет… Чотири, там ще 

один - наш комітетський… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Чотири, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …8277. Зробити звернення на Голову Верховної Ради 

щодо невідкладного розгляду в залі парламенту і врегулювання цієї 

проблеми. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. И на следующий сессионный тыждень, если он его не 

вносит, ребята, поднимаем свои фракции и не голосуем, пока он их не 

вынесет. Потому что…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. 

Хто проти? 

Хто утримався? 

Рішення прийнято. Дякую. 

 



КУЖЕЛЬ О.В. И еще.  Следующее письмо прошу от комитета, от 

членов комитета на Голову НКРЕКП. С 1 мая должны снова ставить эти 

модемы, которые мы отменили на год. Что мы обращаемся к премьеру… 

 

_______________. Це по газу? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Модемы, по газу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це модеми, облік газу, модеми. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Да. Что мы обращаемся… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Это очень важно. Обращаемся к премьеру. Во-первых, с 

благодарностью, что он тогда поддержал наши действия, и мы 

видтерминовали, мы увидели, что на сегодняшний момент это невыносимо 

для бизнеса, и это не для него ставится. Это ставится для "Нафтогаза". 

Поэтому, в связи с тем, что, вы знаете, что сегодня стопроцентный тариф 

делится в таких соотношениях: 8 идет облгазу, 75 – "Нафтогазу". Ребята, 

никакие облгазы…  

Не знаешь?  С июля прошлого года. 

 

_______________. (Не чути) 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Поменяли, так. Все облгазы банкротит сейчас Петя. Все. 

Чтобы их забрать. Мы требуем, чтобы поставили решением НКРЕКП, чтобы 

он включился как премьер, не бизнес и органы місцевого самоврядування, а 

НКРЕКП, "Нафтогаз"… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Зобов'язати. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  … зобов'язати НКРЕКП, "Нафтогаз" пусть покупает и 

ставит всем модемы. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дуже слушна пропозиція. Звернення 

до прем'єра щодо його наполягання на встановленні газових модемів за 

рахунок "Нафтогазу", а не за рахунок споживача. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Подякувати. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. 

Хто проти? 

Хто утримався?  

Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  И последнее. Прошу на следующий комитет, на 

следующий комитет прошу, ребята, вот я вчера не могла даже уснуть. Что у 

нас делает Ляпина? Кто-нибудь мне скажет, за четыре года? Ребята, ничего! 

Вот, комитета нет. Давайте-ка мы ее вызовем и послушаем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте перелік питань. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Потому что она замечательно заняла позицию, она 

никуда не лезет, нигде не светится, тихо сидит, ездит по 

загранкомандировкам, работает по грантам. Все. 

 

_______________. Молодец! 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, в робочому порядку 

вирішимо. Давайте пропозиції щодо тем. Давайте спільно… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Подумай, Витя. Потому что… Не, темы, темы – это 

все… это то…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, щоб вона підготувалася, з матеріалами прийшла. 

Щоб все було…(Шум у залі) 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Смотри, не могли… Смотри. Подожди-подожди-

подожди, отчет за работу. Четыре года работы. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Да, хорошо, Давайте. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Во-первых, могли пройти эти постановы по труду, без 

нее? Нет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Має право на життя. Да, давайте. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Она  должна нам дать, как оно могло пройти. Почему 

оно… Почему она не подняла крик по этому вопросу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є. 

 


