
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань економічної політики  

27 лютого 2019 року 

Веде засідання голова Комітету ІВАНЧУК А.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні друзі. На ваш розгляд я 

пропоную наступний порядок денний. Законопроект 9526, законопроект 9528 

і законопроект 9525.  

Немає заперечень до  порядку денного? Хто – за, прошу…  

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. Є. А где дамы, которые были авторами…   

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доповідаю, Юрій Миколайович. Олена 

Володимирівна в зв'язку зі своїм станом вона попросила, що їй треба там 

відлучитися з особистих справ. А Вікторія Юріївна на регламентному 

комітеті, розглядається її позов до народного депутата Мисика з приводу 

якогось там… якраз гендерного конфлікту. Тому Вікторія Юріївна 

попросила, що вона, її голос врахувати "за", про що вона підпише 

відповідний протокол.  

Євген Якович, добре? 

 

ДЯТЛОВ Є.Я. Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Більше зауважень до порядку денного немає?  

Хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – утримався? Рішення: 

одноголосно.  

Шановні друзі, на ваш розгляд вноситься законопроект 9526, внесений 

народним депутатом Іванчуком. Він направлений на вирішення одного 

простого питання. Якщо банк взяв в заставу цілісний майновий комплекс чи 

завод якийсь, і боржник не погасив кредит, то щоб взяти на баланс цей 
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цілісний майновий комплекс, банк повинен звертатися в Антимонопольний 

комітет за якимись дозволами… Ну, це нонсенс. Так само можна ще 

запропонувати Антимонопольному комітету, якщо він не дає цей дозвіл, 

погасити кредит банку. Тобто це питання, дійсно, така прогалина в праві. І 

він коротенький, в першому читанні за основу я би просив вас підтримати 

мою законодавчу ініціативу. Є якісь зауваження? Немає?  

Тому ставлю на голосування підтримати законопроект 9526 в першому 

читанні за основу. Хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – 

утримався? Рішення прийнято одноголосно.  

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Домовилися. Давайте спільно напрацюємо спільну 

комітетську пропозицію, щоб, якщо там можна навіть буде на етапі першого 

читання пропозицію, може так відразу і заложимо в тіло закону, щоб потім 

поправками… 

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякую.  

9528. Законопроект зареєстрований групою народних депутатів, в тому 

числі членами нашого комітету. Він вносить зміни до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей громадян із 

представництва у наглядових радах та органах правління державних 

унітарних підприємств, господарських товариств та державних банків. 

"Рівних прав і можливостей" – мається на увазі по гендерному признаку, це 

чоловіки і жінки. Хоча я думаю, що у нас з цим проблем немає. Але шановані 

нами депутати, суб'єкти законодавчої ініціативи і співавтори даного 

законопроекту, вважають, що набагато краще, якщо ми зможемо це 

прописати в законодавстві.  
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У зв'язку з тим, що наш комітет являється самим передовим і 

реформаторським з точки зору реформи корпоративного управління і в 

товариствах з обмеженою відповідальністю, в акціонерних угодах, тому до 

нас і звернулися депутати як до самого прогресивного комітету, щоб ми 

допомогли їм з цією законодавчою ініціативою. Я теж підписав. До другого 

читання, я думаю, у нас буде можливість там передбачити і вийти на те, щоб 

збалансований консенсусний документ підтримати.  

Тому, якщо немає зауважень, я би просив в першому читанні, 

рекомендувати парламенту і підтримати за основу в першому читанні для 

того, щоб даний законопроект став власністю Верховної Ради  України, і 

суб'єкти законодавчої ініціативи, всі ми разом, могли внести поправки, зміни 

і допрацювати там ті, які неточності є.  

Якісь є ще зауваження? 

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. Одна правка, можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. Только блондинки, только до 30 лет и только…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я вам обіцяю, що під час розгляду до другого 

читання Комітет з питань економічної політики, Юрій Миколайович, 

підтримає вашу поправку, і вона буде в тілі закону.  

Олександр Володимирович, ми розглядаємо вже другий законопроект.  

Я ставлю на голосування підтримати законопроект 9528 і 

рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу  в першому читанні.  

Хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – утримався? 2 – проти. 

Всі інші – за. Дякую.  
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Шановні друзі, на ваш розгляд вноситься законопроект 9525 нашого 

колеги Анатолія Петровича Денисенка. Він стосується Закону "Про угоди 

про розподіл продукції".  

Ви знаєте, що ми з вами напрацювали цей механізм. Уже він ефективно 

працює в Україні. І під час імплементації законопроекту, який наш комітет 

подарував інвесторам, українському бізнесу, звернулися до нас з метою 

невеличких там нюансів, які потрібно дошліфувати.  

Я дякую, Анатолій Петрович, що ви на підкомітеті допрацювали цей 

законопроект. Але уже тільки законопроект зареєструвався, уже кажуть, що 

треба ще там щось поправити, ще щось там поправити. Я думаю, що до 

другого читання буде багато ще поправок, і ми зможемо, дійсно, якісно 

змінити діюче законодавство по угодах про розподіл продукції.  

Тому, якщо немає заперечень, я прошу підтримати нашого колегу 

Анатолія Петровича і рекомендувати парламенту прийняти даний 

законопроект в першому читанні за основу. Тому що вже там поправки вже 

всі чекають, хочуть вже дописувати поправки. Немає заперечень?  

Хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – утримався? 2 – 

утрималися. Рішення прийнято.  

Шановні друзі, я вам дуже дякую. Тому що я ще зараз повинен, з 

вашого дозволу і за вашим дорученням, піти на Комітет палива і енергетики, 

там розглядається  в другому читанні, табличка, дуже великий базовий закон, 

стосується альтернативних видів енергії, "зеленого тарифу". Тому я повинен 

піти, там зараз прийняти участь  в тому засіданні комітету.  

А вас хотів би попросити до кінця ознайомитися, те, що ми 

домовлялися, з Законом про концесії. І на наступний комітет ми сідаємо за 

затвердження таблички до другого читання Закону про концесії.  

 

 


