
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань економічної політики  

05 квітня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ІВАНЧУК А.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги, шановні гості! У нас на 

сьогоднішній день був запланований на засідання комітету звіт 

Антимонопольного комітету. Але для розгляду звіту нам необхідно висновок 

Рахункової палати, який поки що до нас ще не надійшов, і тому ми перенесли 

звіт.  

Звіт, ці книжечки, членам комітету вже роздані по звіту? 

 

ДЯТЛОВ Є.Я. Шановний Андрій Володимирович, він тільки від 

Голови Верховної Ради сьогодні зайшов до комітету. Ми його в електронній 

версії переслали, вже він є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І скажіть ще, будь ласка, Антимонопольному 

комітету, нехай дадуть такі красиві книжечки, в них є. Вона в мене, щоб у 

всіх членів комітету були такі красиві книжки.  

 

ДЯТЛОВ Є.Я. І стосовно дати. По плану роботи колегії Рахункової 

палати звіт і Фонду майна, і звіт Антимонопольного комітету заплановано в 

Рахунковій палаті 30 травня. Тобто реально ми на засіданні комітету можемо 

слухати ці два документи і вносити в зал Верховної Ради після 30 травня.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Постарайтеся, щоб у нас там в травні місяці, у другій 

половині, буде пленарний тиждень. Якщо би вони встигли нам дати 

висновок, то щоб ми в травні місяці… У нас, так, у нас 17 числа ми 

працюємо в пленарному режимі, якщо би до 17 постарайтеся… 
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_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

Тепер на сьогоднішнє засідання комітету пропонується порядок денний 

– законопроект 4666. Немає ні в кого пропозицій, зауважень? Ще щось нам 

не треба розглянути? Тоді, якщо немає зауважень, пропоную прийняти даний 

порядок денний.  

Шановні друзі, з вашого дозволу, коротенько проінформую вас про 

законопроект 4666. Ми провели дуже багато робочих груп. Дуже багато 

провели годин в дискусіях. І в нас на сьогоднішній день є таблиця до другого 

читання, яка абсолютно повністю відпрацьована. І комітету треба прийняти 

рішення тільки по практично двом статтям. Експерти, деякі члени комітету 

наполягають на тому, щоби в законопроекті була стаття 50, яка називається 

"Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість" і 

"Схвалення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю" (52 

стаття).  

Юрій Миколайович Воропаєв, позиція: не включати законопроект про 

товариства з обмеженою відповідальністю, правочини із зацікавленістю у 

зв'язку з тим, що дана норма, вона є в Законі про акціонерні товариства. І там, 

дійсно, потрібно певний захист міноритарних акціонерів, щоб мажоритарний 

акціонер не здійснював правочини зі своїми компаніями. І це може 

приводити до того, що буде зменшена сума дивідендів прибутку даного 

підприємства, а прибутки будуть акумулюватися на інших підприємствах, які 

контролює той мажоритарник.  

В товариствах з обмеженою відповідальністю, Юрій Миколайович 

вважає, що цю норму треба прибрати з тіла закону. В принципі це буде не 

той максимум, який з самого початку, але я вважаю, що це буде компромісне 

рішення і буде одностайна підтримка членів комітету і так само буде 

максимальна підтримка в залі, ми повинні з вами прийняти політичне 

рішення.  
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Для мене особисто важливо, щоби закон був прийнятий в любій формі, 

тому що все рівно це буде дуже великий крок вперед, і ми зробимо дуже 

гарну справу і буде дуже нормально сприйнято це і в професійному 

середовищі, і бізнесом, і всіма, хто зацікавлений.  

Тому в мене така пропозиція, щоб члени комітету висказалися по 

даному питанню. Якщо ми досягнемо консенсусу, я так розумію, консенсус 

може бути досягнутий тільки в одному випадку – якщо ми підемо назустріч 

нашому колезі і дослухаємося його аргументів. Тоді ми можемо виходити на 

прийняте рішення.  

Інший варіант – це не досягнення консенсусу і спроба комітету 

прийняти рішення з цими нормами, і в залі також спробувати набрати 226 

голосів.  

Особисто я дуже багато часу провів і з експертами, і з вами. Моя 

позиція наступна. Враховуючи колосальний досвід Юрія Миколайовича, я в 

принципі не проти… 

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. …я с другого жанра. Это не мое требование, это 

требование бизнеса, который хочет в стране остаться и развиваться.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Я не закінчив ще. Не дивлячись на великий досвід 

Юрія Миколайовича і позицію бізнесу, я вважаю, що ми завжди, у нас на 

комітеті завжди знаходили порозуміння. І в даному випадку, я так розумію, 

ми не готові. І може так статися, що і парламент не готовий врахувати. 

Просто ще ми не готові. Я би дуже хотів, щоби всі члени комітету 

підтримали даний законопроект. Я хотів би, щоб всі фракції і групи, 

позафракційні депутати підтримали даний законопроект. І я думаю, що з 

розумінням до цього поставиться… Бізнес, це зрозуміло, але я маю на увазі, і 

фахове середовище, всі експерти, які були долучені до розробки даного 

законопроекту. Це нічого не мішає нам продовжити дискусію з цих питань. І 

якщо в нас зможемо правильно прописати чи якось збалансувати ці всі 
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норми. Тому що такий варіант, який був запропонований і знайшов, в 

принципі погодився Юрій Миколайович, це в тілі закону це залишити, але 

прописати, що якщо статутом передбачено інше, то воно не діє. Я вважаю, 

що воно нам не потрібно в законі те, що статутом можна буде написати, що 

воно не буде діяти. Краще його не погружати цей законопроект. Десь так.  

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. Не понял…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На останній робочій групі, коли з вами було 

досягнуто консенсусу, що ми пропишемо в такій редакції, що якщо в статуті 

передбачено інше, тобто що не розповсюджується норма закону на сделки с 

заинтересованностью. Да. Я настоюю, що це… я проти. Краще викинути з 

закону взагалі ці статті.  

(Загальна дискусія)  

 Це правда. Вадим Валерійович правий, що в законопроекті дуже 

багато диспозитивних норм, і в статуті засновники можуть писати собі і 

заінтересованість, і все що завгодно. Якщо в них буде на це воля, ми їх не 

обмежуємо. Тобто конституцію товариство з обмеженою відповідальністю 

засновники можуть писати собі любу, це буде залежать від того, які будуть 

юристи, яка буде досягнута домовленість, і як там вони там будуть собі 

хотіти далі жити в цьому своєму маленькому бізнес-середовищі.  

Я просив би, шановні колеги, якщо немає зауважень, тому що я дуже 

хотів вашої підтримки би попросити, щоб ви на наступному пленарному 

тижні, в мене є вже попередня домовленість з спікером парламенту, 

поставити його першим у вівторок або в четвер, щоб ми могли його прийняти 

в цілому. І з чистою совістю піти святкувати Пасху і канікули наші травневі, 

Великдень. 

 

ДОВГИЙ О.С.  Щось мені підказує, що Голова парламенту 

прислухається до думки бізнесу… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Голова парламенту прислухається.  

Я спеціально на останній робочій групі в кінці попросив апарат нашого 

комітету підготувати дві таблиці. Перша таблиця – це яка включає ці норми. І 

друга таблиця, як ми її назвали "лайт варіант", яка компромісна, консенсусна, 

без цих статей, які передбачають законні сделки с заинтересованностью, 

правочини з зацікавленістю.  

 

ДЯТЛОВ Є.Я. Ми їх розіслали теж, і цю табличку…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На електронній пошті у всіх членів комітету є цей 

"лайт варіант". Немає заперечень? Юрій Миколайович.  

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. Одно маленькое уточнение. Это сделки с 

заинтересованностью это будет ноу-хау для Украины...  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для товариств з обмеженою відповідальністю.  

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. Если кто-то там пытается говорить о том, что... (Не 

чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Амінь. Хто за мою пропозицію підтримати 

законопроект 4666 за виключенням статей "Правочини з зацікавленістю" в 

тій редакції, яка була на останній робочій групі тут, я не знаю, чи є у вас 

такий документ. Ви бачите, що дуже багато статей ми виписали, ми разом 

сиділи, кожне слово виважували.  

Да, ще хотів би одну річ сказати. Що я не підпишу таблицю, не 

відправлю її на розгляд парламенту, поки не отримаю згоду всіх членів 

комітету. Тому апарат сьогодні-завтра зробить кінцевий варіант. До 

понеділка я попрошу, щоб ви всі зі своїми фахівцями, з помічниками 
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вичитали, перевірили все повністю. Тому що я не виключаю, що ми 

настільки вже змучені від цього законопроекту, він такий великий, що я вже 

навіть не пам'ятаю, з чого ми почали, на чому ми закінчили, я теж на вихідні 

дні його сяду перечитаю. Підключіть, будь ласка, всіх спеціалістів, щоби там 

все було нормально. І в понеділок я його відправлю в зал. На Погоджувальну 

раді я виступлю, звернуся до всіх фракцій. Якщо треба, я розішлю… 

 

ДЯТЛОВ Є.Я. На четвер… (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. На четвер?  

 

ДЯТЛОВ Є.Я. Тільки на четвер. До вівторка юристи не встигнуть.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Мені так ще навіть більше подобається. Тому 

що у вівторок виступи політичних фракцій, а воно трошки це… В четвер, 

мені здається, набагато краще, першим питання другого читання ми 

поставимо 4666. До четверга напишіть від мене лист, що я хочу прийняти 

участь, всім керівникам фракцій і груп. Якщо хто хоче, я прийду на фракції. 

Члени комітету мене на цих фракціях підтримують і на групах. Щоби 

забезпечити результативне голосування. Добре? 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – 

утримався? Рішення прийнято одноголосно.  

Я дуже дякую. 

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. (Не чути)  

  

ДЯТЛОВ Є.Я. Мы его еще не успели вычитать.  

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. В одному месте вы пишите "выход из…", в другом 

месте пишете "…". Должно быть единообразно.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дуже прошу…  

 

ДЯТЛОВ Є.Я. Апарату дамо зараз почитати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аппарат сам не справится. Я прошу і експертів, я 

прошу всіх долучитися до цієї роботи, щоб до понеділка це все вичитали. 

Потім, я домовився вже з Теплюком, вони теж сядуть і оці всі такі слова-

помилки, щоби ми вийшли з якісним документом.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  

Скажіть мені, будь ласка, по фракції "Самопоміч". Можна, Сидорович, 

член фракції "Самопоміч", щоб ви теж, Євгеній Якович, особисто з ним 

зв'язалися. 

 

ДЯТЛОВ Є.Я. Я зроблю, я зрозумів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відправили йому, щоб він на фракції все… І по 

фракції "Батьківщина", напевно, з Кужель теж зв'яжіться. Тому що в нас дві 

фракції не представлені в комітеті. Добре? 

 

ДЯТЛОВ Є.Я. Може не Кужель, а може… Минулий раз ми з Крульком 

або з ким ми там тоді спілкувалися? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте і Кужель, і Крулько.  

 

ДЯТЛОВ Є.Я. Да.  
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ВОРОПАЄВ Ю.М. Кужель – надежнее.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Я завтра в парламенті проговорю і з Крульком, і з 

Кужель. Я поговорю з Сидоровичем і з Сотник. І ми ви їм віддамо для того, 

щоб вони вивчили і підготували фахову доповідь на фракції. Якщо треба, я 

готовий теж, листи обов'язково на керівників відправте, що я готовий прийти 

і доповісти, захищати даний законопроект. Добре? 

 

ДЯТЛОВ Є.Я. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді на четвер. Все, я всім дякую. До побачення.  

 

 


