СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань економічної політики
10 квітня 2019 року
Веде засідання Голова Комітету ІВАНЧУК А.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні друзі!
_______________. Раз, і є кворум. (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні друзі, дозвольте розпочати засідання
комітету.
На ваш розгляд вносяться Пропозиції Президента до Закону "Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення принципів
процесуальної справедливості та підвищення ефективності впровадження у
справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції"
(№6746).
Світлана Олександрівна, будь ласка, вам слово.
ЛІПІНСЬКА С.О. Доброго дня, шановний голово, шановні колеги!
Вказаний закон повернуто Президентом для повторного розгляду з огляду на
те, що законом передбачено скасування пені за прострочення сплати штрафу,
накладеного відповідними органами Антимонопольного комітету на суб'єктів
господарювання.
Скасування цієї пені може призвести до створення підґрунтя
невиконання рішення Антимонопольного комітету, зниження ефективності
захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, збільшення кількості
звернень Антимонопольного комітету до суду з метою забезпечення
виконання його рішень, що відповідно призведе до збільшення витрат
бюджету. Крім того, вказані кошти з пені, штрафів зараховуються до

загального фонду Державного бюджету, і це відповідно призведе до
зменшення надходжень до Державного бюджету.
Тому Главою Держави запропоновано виключити підпункт 7 пункту 2
розділу І вказаного закону. Просимо підтримати Пропозиції Президента.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Хтось хоче з членів комітету? Будь ласка,
Вікторія Юріївна.
ПТАШНИК В.Ю. Дякую.
Я хотіла би просто додати, що я абсолютно підтримую Пропозиції
Президента, і я також вважаю, що механізм, який існує, пені, він взагалі
стимулює порушників законодавства про захист економічної конкуренції
сплачувати штрафи. Моя ідея, коли я подавала цей законопроект, була не
скасовувати пеню, а, якщо ви побачити повернетеся до редакції першого
читання, там у нас є певні пробіли якраз, і мої пропозиції якраз стосувалися
щоби врегулювати ті прогалини, які, власне, на сьогоднішній день існують.
І саме тому, коли я побачила, що було прийнято саме в такій редакції
закон, якій пропонує скасувати пеню, я звернулася до Адміністрації
Президента, відповідно до Президента, із пропозицією якраз зупинити
підписання і надати свої пропозиції або повернутися до моєї запропонованої
редакції першого читання, або взагалі скасувати ту пропозицію, власне, про
скасування інституту пені взагалі. Президент підтримав і вибрав другий
шлях, і тому я пропоную це підтримати і голосувати в залі разом з
пропозиціями Президента. Дякую.
І до речі, ще хотіла сказати, що ГНЕУ все правильно зауважило, що
нам потрібно буде повернутися до законопроекту 6723, тому що якраз наш
закон мав іти разом з ним, прийматися разом з ним, ‒ ви пам'ятаєте, ‒ і там
пропонувався дещо інший механізм, власне, але враховуючи те, що 6723 ми
не прийняли, то очевидно потрібно буде звернути ще увагу на те, як там
врегульовані питання пені, якщо ми до нього будемо повертатися. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще є пропозиції? Немає?
Тоді, шановні члени комітету, я ставлю на голосування пропозицію:
рекомендувати парламенту врахувати Пропозиції Президента до Закону 6746
на повторному розгляді.
Хто ‒ за, прошу голосувати.
Хто проти?
Хто утримався? Рішення прийнято.
Всім дякую.

