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СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

30 березня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА С.О. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, оголошую засідання позачергове комітету 

відкритим. Дякую всім, що знайшли можливість прийти. У нас Мовчан 

тільки на самоізоляції, він особисто написав, що він обмежився, скажемо так. 

Всі інші, наче, мають бути незабаром. Але я пропоную почати. 

У нас на порядку денному два питання. Перше питання – це так званий 

"максізакон", другий антикризовий пакет. Друге питання – це створення 

робочої групи по ДП "Артемсіль", тому що там звертались до нас регулярно і 

постійно з проханням вжити заходів. Ми про це говорили ще під час виїзного 

комітету в Дніпрі, але не встигли там. Тому пропозиція: винести на сьогодні і 

створити цю робочу групу.  

По закону що вам потрібно знати, колеги? Це те, що багато з тут 

присутніх приймали безпосередню участь, зокрема пан Колтунович. Я 

надзвичайно вдячний за його активну участь. Ми з Олександром 

Сергійовичем за останні декілька днів бачились, напевно, частіше, ніж я зі 

своєю власною дружиною по Zoom, працювали дуже активно. Олександр 

Сергійович представляв ОПЗЖ. Це закон консенсусний… 

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Я намагався не заважати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ви бачили перелік авторів, мені здається, що за 

це скликання це перший закон, під яким підписалися всі лідери фракцій і 

дуже багато депутатів абсолютно з усіх партій, фракцій і депутатських груп. 

В ньому немає нічого революційного, скажу вам відверто, але він 

покликаний хоча б трошки полегшити життя малих підприємців, 

мікропідприємців і звичайних українців. Я думаю, що нам належить як 
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комітету далі напрацьовувати вже законопроект стосовно економічних 

стимулів. Це точно не остання позачергова сесія, враховуючи, що у нас зняли 

питання землі і банків. Тому наступні сесії будуть готуватися і також будемо 

очікувати їх проведення. 

Цей закон має чотири великих блоки: перший – це соціальний блок (і 

тут велика подяка пані Третьяковій), другий блок – це податковий, третій 

блок – це спиртовий і ціновий і четвертий блок – це регуляторний. Тобто ми 

забороняємо підіймати відсотки за кредитами, ми полегшуємо умови сплати 

оренди маленьким орендарям, ми їм даємо можливість виробляти спирт для 

антисептиків, ми встановлюємо граничні ціни і підвищуємо відповідальність 

за спекуляцію цими цінами, адміністративну і кримінальну передусім. Ми 

робимо багато інших речей, які покликані зробити так, щоб цей карантин 

принаймні не був настільки болісним для тих людей, яких звільнили або 

примусово відправили на домашню роботу.  

Тому пропозиція  підтримати цей законопроект. Я сподіваюсь, що 

сьогодні в залі він знайде підтримку всіх фракцій без виключення. І якщо в 

когось є зауваження чи коментарі, прошу висловитись.  

Немає? Друзі, я тоді… 

 

КУБІВ С.І. Хотів тільки подякувати від імені комітету Дмитру 

Андрійовичу за ту роботу, на яку він приклав, і лідерство фактично. І друге, 

це показало вашу професійність, і в публічній сфері ви показали досить 

високу компетентність і переживання за дійсно за стратегію держави. Так що 

хочу подякувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Степан Іванович. Дуже дякую.  

 

ТАРУТА С.О. Там ……… ще подавав пропозиції, щоб розглянули на 

комітеті. Ми будемо розглядати на комітеті, чи воно нехай уже іде в такому 

плані?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, це те, що нам треба вирішити колективно, 

колеги. У нас надійшли прохання від Геруса (від комітету енергетики) та 

внести зміну до його правки і від Андрія Костіна. Але це нам доведеться 

зробити зараз з голосу в редакції комітету.  

 

ТАРУТА С.О. Але якщо вони суттєві, я думаю, що це можна 

розглянути.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дмитро Давидович.  

 

КУБІВ С.І.  Якщо вже підписали лідери і воно не міняє суті, пане 

голово, то я би не робив цього. Підписали ж всі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мені теж здається… 

 

КУБІВ С.І.  Якщо підписали всі лідери, розумієте, тобто бачили оцінку 

і зараз міняти… 

 

ТАРУТА С.О. Воно працювалось в режимі "турбо", і там завжди 

враховували  позицію з точки зору технології. З точки зору ідеології там, 

ніби як, правильно, а технологія, якщо ми хочемо зробити це дуже швидко, а 

завдання – за два тижня повністю забезпечити Україну всіма дезінфікуючими 

засобами (і це абсолютно реально), то з точки зору самої технології це буде 

складно зробити. Але я думаю, що вони все ж таки зможуть і уже не будемо 

тоді вносити ту сум`ятицю.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

_______________. Дозвольте, я ще. Я не знаю, у мене є багато таких, як 

би то назвати, юридичних, можливо, ляпів тут зроблених, але вони можуть 

бути поправлені на рівні… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.   Техніко-юридичних.  

 

_______________. Да. Єдине що, у мене все-таки питання до ініціаторів 

і так далі. Чи це помилка, чи це так справді зроблено, що податок на землю і 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується 

та не сплачується в чинній редакції. В попередній було  з 1  березня до 30 

квітня, а тут, в нашому Законі 3275 тільки з 1 березня до 31 березня. Це 

свідомо чи це помилка просто?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, мені здається, що це помилка. Але ідея в тому, 

що ми знайшли формулу, відповідно до якої повертається земельний податок 

на місцеві бюджети, але окрім березня, бо це вже буде ретроспектива, і ми за 

березень нічого не можемо зробити.  

 

_______________. Тоді я передам письмово на це все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я думаю, що ми це в межах техніко-

юридичних зможемо… 

 

_______________. Ні, скоріше, це свідомо зроблено, бо там зроблено 

так, що там один березень і потім 4-й квартал по 30 відсотків кожен місяць, 

тобто 90 відсотків березень збереться в 4-му кварталі. Я так зрозумів, що це 

просто ми повернули назад податок на землю, просто перенесли один місяць 

на 4-й квартал.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, один місяць справді повернуть – березень, 

виключно березень.  

КУБІВ С.І.  Заднім числом  робите це неправильно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Абсолютно.   

Доброго дня.  
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ТАРУТА С.О. Дивіться, там помилки є, на жаль, і помилок достатньо 

багато. Там є суттєва помилка, де кажуть "власники", а не ті, хто керують 

заводами, тому що власник, він абсолютно не керує заводом. Він може і не 

знати зовсім, його завдання – заснувати. Але коли ми почали це 

обговорювати, я зрозумів, що в цьому варіанті дуже складному зараз якось, 

там, знайти розуміння дуже складно. Давайте ми приймемо так, як є, а потім 

(воно все тимчасове) будемо коригувати, коли воно вже прийметься. Ми 

побачимо, де які у нас є ляпсуси.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це, до речі, дуже принципове питання. Сергій 

Олексійович його затронув, я не сказав. Закон носитиме виключно 

тимчасовий характер. Тобто з моменту припинення карантину Верховна Рада 

очікується, що прийме рішення про його скасування.  

Да, Олександр Сергійович.  

 

КОЛТУНОВИЧ О.С. Ну, я останнє хотів сказати, що так як я приймав 

участь у підготовці і наша фракція подавала, там, колега Папієв, від 

Федерації роботодавців, бо є фундаментальні економічні речі, але, 

наприклад, якщо ми не знаходили консенсус хоча би з однією з фракцій, то 

воно випадало. Але була домовленість, що воно попаде в економічний пакет, 

бо, чесно кажучи, нам потім будуть закидати, що у нас дещо слабуваті 

економічні кроки, які тут є. Тобто щоб ми всі розуміли, що це буде окремий 

пакет, бо дуже серйозні економічні речі по захисту зовнішнього ринку, по 

обмеженням деяким групам експорту-імпорту – це все було, але щоб уже не 

блокувати цей проект, ми тому його і зняли тимчасово, для того щоб далі 

подати. Це один момент. 

І другий. Дуже важливе, що не попало по державному регулюванню, по 

кримінальній відповідальності. Ми знаємо, що зараз відбувається з цінами і 

так далі. Є інший проект закону, але він в цей порядок денний теж не зайшов. 
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Тому це теж буде далі. І я прошу також долучитися до того, бо це важливі 

речі і нам дійсно потрібен серйозний економічний пакет.  

 

ТАРУТА С.О. Якраз продовжу те, що сказав Олександр, що нам треба 

попрацювати. І тут треба розбитися на групи, хто чим буде займатися, тому 

що це – воно несуттєве. Я дивився аналітику всіх європейських країн і 

перелік, що вони робили. Безумовно, у них грошей багато. Але я дав 

завдання, отримав інформацію від багатьох підприємців відносно процедури 

банкрутства. Теж зробити мораторій по процедурі банкрутства. Всі країни в 

Європі це зробили, це увійшло в 10 основних пунктів цього антикризового 

пакету.  

Ми розіслали теж пропозицію – проект Закону по мораторію про 

банкрутство, і я не знаю, яка фракція не згодилась. У мене прохання, будь 

ласка, подивіться, щоб ми теж тут досягли консенсусу і наступним теж його 

включили, тому що зараз дуже багато компаній, які підуть під банкрутство, і 

нам треба, щоб був мораторій. Там пропонується після карантину і ще там 

три  місяці дати мораторій і до цього щоб ніхто не банкрутував підприємства.  

Тому у мене прохання до всіх фракцій: подивіться, будь ласка, щоб ми 

на наступне тоді ми скажемо, щоб розіслали і на наступне ми це включили.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, добре. Дякую, Сергій Олексійович.  

Колеги, тоді пропоную проголосувати і затвердити порядок денний 

безпосередньо, якщо ніхто не проти. Прошу голосувати.   

Хто – за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. 

І ставлю тоді на голосування пункт перший: рекомендувати Верховній 

Раді прийняти за основу і в цілому проект Закону 3275 (доопрацьований) та 

за результатами розгляду прийняти його за основу та в цілому як Закон з 

техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати.  

Хто – за? Проти? Утримались? Дякую. Одноголосно.  
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Пункт другий. Колеги, пані Людмила, я думаю, що два слова нам 

скажіть, будь ласка, і теж ми будемо переходити… 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Колеги, ну, перше, дякую, пане голово, за 

включення цього питання. Питання дійсно дуже важливе. Сьогодні склалася 

вже дуже така, критична ситуація на державному підприємстві «Артемсіль». 

Пройшла низка демонстрацій проти приватизації цього підприємства після 

опублікування інформації щодо передачі його на приватизацію.  

На підприємстві виведені всі обігові кошти, підприємство працює три 

дні на тиждень, і ситуація з кожним днем все погіршується. За моєю 

ініціативою була проведена нарада в Міністерстві економіки за участі 

менеджменту підприємства, Міністерства економіки і представників ДСНС. 

За результатами наради підтвердилася вся, як би, найгірша, на жаль, 

інформація. Тому чекати більше не можна.  

Пропоную створити робочу групу, на якій розглянути питання 

затвердження стратегічного плану розвитку підприємства, як йому виходити 

з тої кризової ситуації, в якій підприємство опинилось, особливо сьогодні, 

коли соціальна ситуація у нас і в Донецькій області, і по всій країні з кожним 

днем погіршується з тим, що у людей закінчуються гроші. 

Тому прошу підтримати таку пропозицію і за результатами ми готові за 

тиждень напрацювати план розвитку, план виходу з кризової ситуації і 

представити за тиждень його знову на комітеті.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ярослав Іванович, будь ласка.  

РУЩИШИН Я.І. У мене питання. Людмила, чи це є в наших 

повноваженнях затверджувати стратегії? Це виконавчої влади, скоріше 

всього,  я не думаю, що ми достатньо… 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Ну, ми ж залучимо і міністерство до робочої групи. 

Тому, звичайно, затверджувати будуть вони. Ми рекомендувати можемо.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто мова йде виключно про створення робочої 

групи (колективної, колегіальної) разом з міністерством профільним і з усім 

іншим. 

 

_______________.  Але знаєте, тут питання виникає те, що ми 

говорили, коли ……… комісію, яка була при Верховній Раді ………. на 

рахунок приватизації.  

 

ТАРУТА С.О. Дивись, Люда, це питання дуже важливе, тим паче, це 

дуже прибуткове підприємство, яке постійно протягом, коли ще я був 

губернатором, коли туди навіть керівника фізкультури поставили… Це жах 

якийсь. Нам треба не тільки склад, але треба і керівника робочої групи, щоб 

вона працювала і щоб хтось відповідав за це. Тому це можеш ти, можу я. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Я готова.  

 

ТАРУТА С.О. Треба, я буду допомагати. Знаю мера особисто. Мер там 

дуже поважний. Це єдиний мер, який з 1987 року мером є в країні. Такого 

більше нема ні одного. (Шум у залі) 

Повірте, заходиш до нього, у нього шахматка по кожному 

підприємству, по кожному дому, по кожній квартирі. Він знає, скільки все 

збирає. Тому там за нього люди голосують. Але ж це державне підприємство. 

Тому тут дуже важливо, що ми відреагуємо. Давайте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Степанович Іванович. 

 

КУБІВ І.С. Я думаю, дійсно, це важливе питання. Ми, тим більше, в 

Дніпрі розмовляли по цьому питанню. Тут я би тільки попросив, що ми 

повинні, враховуючи апетити великі на дане підприємство різних груп 

впливу, і система дистриб`юторства, вона є не тільки в Україні, а й за 
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межами, ми повинні розуміти, це реально валюта. І в тій ситуації ми повинні 

оформити повністю пакет документів, особливо отримати договори в рамках 

робочої групи, це колективний договір, це отримати заяву від трудового 

колективу в оригіналі, це отримати основні принципи, мотиви їхньої оцінки 

діяльності і чому. Тобто ми повинні мати первинну всю базу. Це важливо.  

Друге я би наголосив те, що (не буду говорити, бо вже хто є, кого 

немає) уряд в минулому передав багато підприємств по рішенню в Фонд 

державного майна для швидкої приватизації. Я тут би хотів подякувати і 

Дмитру Анатолійовичу, що на позиціях дискусії позиція швидкої 

приватизації… Андрійович. Дмитро Андрійович, вибачте. Пане Дмитро, ну, 

бачите, помилився. Багато, виходить, у мене Дмитрів знайомих.  

Дмитро Андрійовичу, хочу сказати те, що підприємства, які передані в 

Фонд майна, і при зміні раптово керівництва – хороших менеджерів – відразу 

стали збитковими. Це стосується Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, 

особливо Харківської областей. Ми повинні розуміти, коли ми говоримо про 

ринок праці, кожна третя людина працює на підприємстві великої 

промисловості. Якщо це несвідомі зміни і несвідомі… показує відразу 

збитки, де зарплата з 15 тисяч дійшла до 6, я інформував відповідно і зараз 

міністерство про ці позиції в рамках і "Артемсіль", коли ми розглянемо, це 

питання розширити і подивитися потім в рамках, які прийдеться, напевно, 

нашому комітету приймати якісь законодавчі ініціативи з точки зору росту 

споживання всередині країни. Ми повинні розуміти, що значення експорту, 

формування принципів споживання внутрішнього ринку, вони повинні 

носити не тільки нову філософію, але й повинні нові інструменти 

економічного характеру, які ми повинні зробити. Тому що якщо ми не 

приймемо рішень на базі "Артемсіль" і далі по інших підприємствах, ми 

отримаємо великі бунти соціального зриву, які зупинити буде дуже важко.  

Конкретно хочу вам сказати, що в Дніпропетровській області, 

Запорізькій і в Харківській областях за останні 6 місяців, особливо за останні 

3 місяці, виробництво впало, зарплата в 3 рази, простої по 2, по 3 дні. Це 
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питання дуже є важливе. І я рахую, що це треба дійсно підтримати. Я тільки 

не знаю, тут треба подумати, чи ми за 7 днів справимося, бо, може, 

поставимо слово «до 10 днів», а можемо зробити і за 2 дні.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Давайте до 10-и, немає питань.  

 

КУБІВ С.І. Тобто дивимося на реальні речі. А потім в рамках того групі 

подивитися на цю проблематику, яку я сказав.  

Дякую.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Я відповім. Степан Іванович, по-перше, дуже дякую 

за підтримку і, в принципі, вже частково робота була пророблена, тому що 

після наради в міністерстві уже і запити на надання документації були 

надіслані на підприємство. Тобто уже робота іде, зараз її треба нам 

пожвавити.  

А що щодо того, що ви кажете про передачу на приватизацію 

підприємств, я буду пропонувати членам комітету вже підготовлений проект 

листа, я сьогодні розішлю, просто часу не було, на Кабінет Міністрів і на 

Міністерство економічного розвитку, тому що постанови цієї опублікованої 

ніде немає, з проханням переглянути рішення уряду щодо передачі на 

приватизацію цих об`єктів і більш так підійти системно до цього питання і 

порадитись з комітетом. Адже коли ми приймали рішення і закон щодо 

скасування цього переліку об`єктів, які не підлягають приватизації, у нас 

була і домовленість, і це було оформлено, якщо я не помиляюсь, 

"Перехідними положеннями" до Закону, що список нових стратегічних 

об`єктів повинен бути погоджений з комітетом. Тому тут на сто відсотків вас 

підтримую.  

Дуже дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу вас відпустити мене на 

Погоджувальну. І тоді прошу проголосувати в редакції, запропонованій 
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Степаном Івановичем, тобто подовжити цей термін до 10 днів, якщо ніхто не 

заперечує. І створити робочу групу відповідно.  

_______________.   (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Абсолютно, абсолютно. Ми, до речі, хочу зауважити, 

в цьому законі, який ми щойно погодили, рекомендували Верховній Раді 

ухвалити попередньо, антикризовий, на період здійснення карантину 

призупинили процес великої приватизації. Просто до вашого відома.  

 

ТАРУТА С.О. "Укрспирту", може, теж перенести на наступний раз 

термін? 

 

СКОРИК М.Л. Мы когда говорили перед новым министром еще со 

старым, у нас вернут какую-то нам контрольную функцию в вопросе 

приватизации, потому что контрольной комиссии нет, и тогда говорили, что 

ее будет выполнять наш комитет. В чем это будет выражаться? Как это 

будет?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Микола Леонідович, я боюсь, що нам нічого ніхто не 

верне. Ми самі собі мусимо повернути.  

 

СКОРИК М.Л. Я поэтому как бы об этом и говорю. То есть, в чем это 

будет заключаться?  

 

КУБІВ С.І.  Я думаю, в рамках робочої групи ми можемо окремим 

пунктом… 

 

СКОРИК М.Л. Так это же рабочая группа по "Артемсоли". 

 

КУБІВ С.І.   Нет, нет, в рамках. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно справедливе зауваження Миколи 

Леонідовича. Дивіться, ми почнемо з цієї групи і абсолютно потім 

розширимо спектр, тому що справді у нас ці повноваження і предмет відання 

є, але цієї функції ми не здійснюємо. Тому я погоджуюсь.  

Колеги, виношу на голосування тоді пункт другий порядку денного про 

створення відповідної робочої групи. Прошу проголосувати.  

Хто –  за? Враховуючи зміни, запропоновані колегами. Проти? 

Утримались? Підласа.  

Дякую. На цьому оголошую… 

 

ТАРУТА С.О. У мене є ще одна інформація відносно секвестру 

бюджету. Зараз знімають 300 мільйонів з Академії наук (це означає 

зарплати), в тому числі з Інституту молекулярної біології і генетики, яка 

розробляє ПЦРи. Уявіть собі, Макрон виділив для Інституту Пастера 5 

мільярдів євро, щоб вони зараз розробляли. 

 

СКОРИК М.Л. Они и поедут к Макрону работать – те, кто сможет… 

 

ТАРУТА С.О. А ми зараз гідних людей… Міністр, Президент про це 

каже, що ми зараз розробляємо свої ПЦРи? Уявіть, ми можемо 50 тисяч 

ПЦРів робити в сутки! В сутки! Тільки треба розуміти. І тому я уже сказав 

Юлії Володимирівні, що неможливо зараз без зарплати залишити науку. Всі 

роз`їдуться. За що ми тоді боремося?  

 

КУБІВ С.І. Колеги, ще друге важливе: доручити навіть ………., щоб він 

виступив з таким питанням, що повинні зараз закінчити посівну і створити 

умови Академії наук і Аграрній академії при всіх мінусах ….. мільйонів. 80 

відсотків насіннєвих ми беремо у підприємствах Аграрної академії. Коли 

люди відпустяться, не буде де взяти взагалі і зерна. І Академія наук про що 

говорить, Сергій.  
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ТАРУТА С.О. Ну, це дуже важливо. Зараз з Академії… Ну, це 

неправильно, це злочин – знімати. Це ж зарплата!  

(Шум у залі) 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. У нас в законі, який ми проводили ………….., 

пункти 52.4, 52.5,  вони чомусь тільки до 31 березня… 

 

ТАРУТА С.О. Це ми проходили, Люда. Ми проходили вже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми не можемо повернути за березень. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Ні, продовжити до квітня.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Там є інша норма. 

 

ТАРУТА С.О. Люда, ми домовилися, що ми в наступному внесемо 

корективи, тому що там дуже багато є проблем.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Ну, проблем багато. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І, друзі, давайте вже тоді думати, також ми з 

Олександром Сергійовичем уже майстри спорту по цим відеоконференціям…  

 

ТАРУТА С.О. Я теж. До 10 людей спокійно, до 15-и можна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми почнемо з наступного тижня чи з цього навіть 

думати про наш комітет.  
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ТАРУТА С.О. Давайте з цього. Давайте проговоримо ініціативи, тому 

що дуже важливо зараз допомогти. 

 

_______________. Якщо документи заздалегідь роздаються, тоді можна 

проводити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Згоден. 

 

_______________.  Якщо так, як сьогодні, то навряд чи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Дуже дякую всім.  


