СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та
туризму
17 травня 2017 року
Веде засідання Голова Комітету ПАЛАТНИЙ А.Л.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Розпочинаємо засідання нашого комітету. Немає
зауважень і пропозицій? Немає.
Пропонується розглянути проект Закону про внесення змін…
Я думаю, що давайте по присутнім пройдемося. Це заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі України Титарчук Михайло Іванович. Дуже
приємно. Кошанський Сергій Юрійович, заступник директора Департаменту
державної регуляторної політики України. Голубаха Ігор Анатолійович. Ви
тут? Я вибачаюсь. Голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. Євченко
Олексій, радник з питань туризму заступника Київського міського голови.
Заруба Дмитро, президент Асоціації малих готелів та апартаментів України.
Міщерських Людмила Анатоліївна, директор Науково-технічного центру з
сертифікації продукції, послуг та систем якості Київського національного
торгівельно-економічного

університету.

Опанащук

Юрій

Юрійович,

заступник виконавчого директора Асоціації готельних об'єднань та готелів
міст

України. Романюк Степан Васильович, голова Громадської спілки

"Українська координаційна рада професійних об'єднань у сфері туризму. І
Ярощук Маріанна. Ви тут? Директор з правових питань готельної мережі
"Прем'єр-інтернешинал".
Колеги, сьогодні дуже такий у нас тематичний день, комітет, Комітет
туризму. На жаль, хочу таке невелике вступне слово, ця галузь в Україні у
нас не розвинута на рівні достатньому. І сьогодні ми розуміємо, що бюджет
не отримує кошти, надходження з цієї сфери. Але ж я не буду хвалитися, але
ж я вважаю, що це досягнення нашого комітету, що все ж таки в профільному
міністерстві, де сьогодні присутній Михайло Іванович, поважний заступник

міністра, вже створений департамент. Я впевнений, що це буде дійовий
департамент і дійовий заступник міністра, який буде не на папері, а це буде
не де-юре, а де-факто приділяти увагу цієї дуже галузі для нашої держави.
Дуже важливої з точки зору надходжень в бюджет, ми можемо її перетворити
як прибуткову і дуже важливо, з точки зору популяризації нашої держави,
особливо в такий складний час. Я вважаю, я думаю, що члени комітету, не
тільки члени комітету, а й громадськість мене підтримає в цьому, що нашій
країні є чим пишатися, є дивовижні краєвиди, які, ви знаєте, навіть українці,
які мешкають в цій державі, не завжди вони бачать свою країну такою, як
вона є сьогодні, красивою, яскравою, дивовижною. Наше завдання, я думаю,
ще зробити цю галузь для зовнішнього, не тільки внутрішнього, а й
зовнішнього туризму таку привабливу. І щоб ті іноземні туристи, які можуть
і будуть зацікавлені приїхати до нас в Україну, я впевнений, що ми можемо
представити її таку, як дивовижну, яскраву країну і це наше завдання.
Колеги, прошу перейти до першого пункту порядку денного.
Пропонується розглянути проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про туризм" щодо удосконалення термінологічного понятійного
апарату у галузі туризму (реєстраційний номер цього законопроекту 5591),
поданий народним депутатом України Лопушанським. Колеги, наш комітет є
головним з цього питання. Сподіваюсь, з поважних причин наш колега не
зміг прийти на засідання нашого комітету.
РОМАНОВА А.А. Я тільки що з Андрієм Ярославовичем розмовляли, в
принципі, досягнуто те, що от так, як зараз готується, разом також з
міністерством, ми об'єднуємо всі пропозиції до комплексного нового Закону
України "Про туризм", то він про це дізнався і погодився свої якісь
пропозиції включити в один вже спільний законопроект.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Спільний законопроект, а цей законопроект зняти
взагалі.
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_______________. Дивіться, ми все одно його не підтримуємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться.
РОМАНОВА А.А. Тобто він без всяких погодився разом з нами в
робочій групі працювати.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Анна Анатоліївна, це дуже добре, що він погодився
працювати в групі. Ми зараз тоді, я пропоную відхилити цей законопроект.
Тобто, я думаю, що його немає сенсу гаяти часу, на розгляд.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, він буде процедурно. Я не думаю, що є сенс
відправити на доопрацювання. Підтримую.
Тоді переходимо до прийняття рішення. Колеги, пропонується
законопроект

(реєстраційний

номер

5591)

народного

депутата

Лопушанського відхилити. Прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримався?
Одноголосно. Дякую.
Колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного: "Шляхи
законодавчого врегулювання категоризації готелів та інших засобів з
тимчасового розміщення в Україні". Шановні колеги, проблема категоризації
засобів розміщення в Україні протягом останніх п'яти років є досить
актуальною. Зокрема, внаслідок прийняття закону України, яким були
внесені зміни до Закону України "Про туризм", а саме було введено заборону
згідно частини п'ятої статті 19 Закону України "Про туризм" надавати
послугу з тимчасового розміщення без свідоцтва про встановлення категорії
об'єкта, туристичної інфраструктури. Внаслідок прийняття такого закону,
понад 4 тисячі 500 засобів розміщення залишаються поза правовим полем.
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Тобто вони сьогодні є, але вони працюють не в правовому полі. Більше того,
за останні два роки відповідну категорію встановлено лише 3 відсотками
числа засобів з тимчасового розміщення в Україні.
На сьогоднішній день діє Постанова Кабінету Міністрів України "Про
затвердження порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що
призначаються для надання послуг тимчасового розміщення, проживання",
але вона була затверджена ще в 2009 році. До встановлення обов'язкової
категоризації.
Як нам відомо, Міністерством економічного розвитку торгівлі України
готується новий порядок встановлення та змін категорії об'єктам туристичної
інфраструктури.
У

рекомендаціях парламентських слухань

на

тему:

"Розвиток

туристичної індустрії як інструмента економічного розвитку та інвестиційної
привабливості України" також були дані доручення Кабінету Міністрів
України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо
вирішення проблем у готельній справі, але до цього часу вони, на жаль, не
виконані.
Сьогодні

на

засіданні

комітету

присутні

крім

представників

центральної виконавчої влади представники туристичної громадськості, які
безпосередньо є фахівцями готельної галузі. Отже, колеги, переходимо до
розгляду даного питання. Слово надається заступнику міністра економічного
розвитку і торгівлі України Титарчуку Михайлу Івановичу, будь ласка.
ТИТАРЧУК М.І. Дякую, Артур Леонідович. Добрий день, шановні
депутати, присутні! Дивіться, по моїй інформації проект, тобто зміна в
постанову ми вже відправили її на погодження до Державної регуляторної
служби та Мінфіну.
Суть змін вкладається в слідуючому, тому що ми зараз, у нас йде
реформа по дерегуляції і основним пунктом… що, дійсно, є проблеми. Тобто
перше ми поставили за основу, щоб, наприклад, готелі по категоризації вони
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подавали, декларували. Якщо, наприклад, хтось відвідує готель і буде не
задоволений те, що там задекларовано, потім вже буде перевірка і так далі.
По суті, по пунктам, щоб для розуміння для всіх, перше, це вдосконалення
діючої процедури шляхом застосування

декларативного принципу при

оцінці відповідності певній категорії. Друге, це усунення правових колізій в
частині обов'язкового проходження добровільної сертифікації послуг з
тимчасового розміщення, проживання.
Третє, це впровадження нових критеріїв оцінки у відповідності певній
категорії,

що застосовується

у європейських країнах.

Четверте,

це

здешевлення процедури встановлення категорії об'єкту туристичному
об'єкту. П'ятий пункт, створення сприятливих умов для виходу із тіні
суб'єктів господарювання, які надають готельні послуги.
Шосте, сприяння добросовісній конкуренції на ринку готельних
послуг. Також знищення можливості для корупційних дій з боку органів і
сертифікації, підвищення якості надавання готельних послуг. І останнє, це
збільшення кількості класифікованих за категорією об'єктів туристичної
інфраструктури.
Як я вже зазначив, що дані зміни, вони знаходяться в ДРС. Тобто ми
чекаємо, я не знаю, ми були, в принципі, планували нараду провести до кінця
місяця, щоб зрозуміти, який буде висновок. От така інформація.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Від

Державної

регуляторної

служби

України

слово

надається

заступнику директора Департаменту державної регуляторної політики
Кошанському Сергію Юрійовичу, Будь ласка. Мікрофон, будь ласка,
включіть.
КОШАНСЬКИЙ С.Ю. Проблема… При розгляді з'ясувалося, що
проблема полягає в тому, що відповідно дійсно до закону, до частини п'ятої
19 статті виходить, що категоризація того чи іншого готелю є обов'язковою,
5

без проходження якої фактично він не може в подальшому здійснювати
господарську діяльність. І ота постанова стара Кабінету Міністрів, яка
визначала цей порядок, яка була прийнята там в 2009 році, вона була
прийнята не лише до внесення змін до Закону "Про туризм", але і до набуття
чинності Закону "Про адміністративні послуги", оскільки в розумінні цього
закону, це є стопроцентна… стовідсоткова адміністративна послуга, оскільки
адміністративна послуга вважається, значить, послуга, яка надається органам
державної влади та без проходження, проведення якої та без отримання
відповідного кінцевого документу фактично неможливо в подальшому
здійснювати таку господарську діяльність.
Таким чином, редакція статті частини п'ятої статті 19, яка говорить, що,
не пройшовши категоризацію, ви не можете надавати готельні послуги,
фактично робить її адміністративною послугою. І ми пропонували в своїх
рішеннях, і висловили таку позицію, що до внесення одночасного в Закон
про туризм передбачених статтею 5 Закону про адміністративні послуги
позиції, яка визначає тип адмінпослуги, підстави для її надання, підстави для
її відмови, вартість цієї послуги, ми просто не можемо погодити окрему
постанову, яка протирічить Закону України. Така позиція Державної
регуляторної служби.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякую.
Запрошую до слова заступника виконавчого директора Асоціації
готельних об'єднань та готелів міст України Опанащука Юрія Юрійовича,
будь ласка.
ОПАНАЩУК Ю.Ю. Шановний Артур Леонідович, шановні депутати,
шановні присутні! Дякую вам за запрошення.
В першу чергу хочу наголосити, що Асоціація готельних об'єднань та
готелів міст України функціонує вже понад 25 років, опікується всіма
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питаннями і в тому числі, які сьогодні обговорюються та представляє
інтереси понад 250 підприємств галузі.
Вже коротко було зазначено про проблематику категоризації в Україні
тому я не буду на цьому зупинятись. Дійсно, вже протягом 5 років існує дана
проблема, існують різні позиції щодо врегулювання даної проблеми.
Водночас, на думку асоціації, нагальним є питання саме законодавчого
врегулювання категоризації готелів шляхом врахування усіх аспектів, які
були

надані,

в

тому

числі

і

Державною

регуляторною

службою,

громадськими організаціями. І в такому разі точкові зміни шляхом внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів, на нашу думку, є недоцільними,
оскільки тільки затягується комплексне і, скажемо так, цілком правильне
вирішення цього питання.
Таким чином, на нашу думку, враховуючи також, хочу довести до
відома присутніх, от за 12.05.2017 було Державною регуляторною службою
знову відмовлено, вже вдруге погоджені постанови Кабінету Міністрів,
таким чином було вже втрачено півроку часу, який вже не повернути. І на
нашу думку, необхідно об'єднати зусилля щодо напрацювання певної
концепції і як вона взагалі має ця процедура виглядати, оскільки в Європі
нема до цього часу єдиної позиції щодо категоризації, в кожній країні, це
залишається на розсуд виключно держави. Критерії "Hotelstars Union", на які
посилається міністерство, вони також застосовуються кожною країною
окремо в певній позиції, якщо це відповідає матеріально-технічній базі
кожного готелю.
Таким чином асоціацією було напрацьовано та направлено відповідні
зміни як до міністерства, так і до комітету. І тому ми пропонуємо,
об'єднавши зусилля, створити певну робочу групу, можливо, на базі
міністерства, щоб напрацювати ці зміни і внести їх комплексно, шляхом змін
до Закону України "Про туризм", яким буде виключена частина п'ята статті
Закону про туризм, введений ефективний, дієвий механізм контролю та
відповідальності суб'єктів господарювання, які будуть завищувати свідомо
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свою категорію готелю. І всі ці проекти актів вже були підготовлені ще в
2011 році. Вони зараз просто піднімаються. Можливо, зважаючи на те, що
було протягом п'яти років внесено багато змін до інших законів, з'явився
Закон про адміністративні послуги. Необхідно всі ці закони привести у
відповідність до нинішнього законодавства і зробити комплексний єдиний
акт, який раз і назавжди врегулює цю послугу і вона буде зрозуміла для всіх і
суб'єктів, і для міністерства, і для всіх органів влади. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Юрійович.
Слово надається раднику з питань туризму заступника міського голови
Київського міського голови державної адміністрації Євченку Олексію.
Олексій, я перепрошую, а заступник сам не спромігся прийти?
ЄВЧЕНКО О.Ю. Старостенко Ганна Викторовна? Нет, она не пришла
сегодня.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто? Хто?
ЄВЧЕНКО О.Ю. Старостенко Ганна Вікторівна.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Не прийшли сьогодні?
ЄВЧЕНКО О.Ю. Не прийшла сьогодні, ні.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Це дуже жахливо. Тільки з нею розмовляв, а вона не
прийшла.
Це під цим заступником туризм?
ЄВЧЕНКО О.Ю. Сейчас уже нет, сейчас уже под Резниковым.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Под Резниковым, да?
ЄВЧЕНКО О.Ю. Да.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так чего Алексей Юрьевич…
ЄВЧЕНКО О.Ю.

Потому что я был советником по туризму еще с

самого начала, когда…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Анны Викторовны.
ЄВЧЕНКО О.Ю.

Как только начали реформировать управление

туризма и начали передавать его из одного подразделения в другое.
ГОЛОВУЮЧИЙ. То сейчас это переходит под Резниковым. То есть вы
советник Резникова сейчас?
ЄВЧЕНКО О.Ю. Нет. Сейчас пока Старостенко. Но просто формально
я советник Старостенко.
ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть у вас переходной период.
ЄВЧЕНКО О.Ю.

Переходной период. Ну, плюс я еще долгое время

был советником министра экономического развития и торговли.
На само деле хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали акцент, что
на нужно сделать и вообще для чего мы здесь собрались. Мы здесь собрались
для того, чтобы въездной турист получал более объективную, точную
информацию по поводу того, что находиться у нас на рынке. Только таким
способом мы можем увеличить потоки.
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Для чего существует категоризация? Давайте начнем с этого, тогда
будет понятно, что с ней делать. Это точные параметры

того, на что

ориентируется турист приезжая в ту или иную страну. Если мы ее сделаем
добровольную, как предлагает Министерство экономики, будет то же самое,
что творится сейчас, а сейчас у нас творится по поводу этого полный хаос.
У нас на сегодняшний день есть куча маркетинговых исследований,
которые говорят, что основное не довольствие иностранными гражданами
при пересечении территории Украины, это инфраструктура – это дороги, и
несоответствие гостиниц заявленным категориям. Соответственно мы
получаем

негативный

федбек.

Если

мы

оставим

добровольную

категоризацию, мы снимем головную боль с государственных органов по
поводу того, что не работают у нас гостиницы в законодательном поле, ну,
ничего хорошего для туризма мы не сделаем. Если мы говорим о том, что
мы идем в Европу, то, как раз европейский подход, и эту информацию
неоднократно мы передавали Минэку, говорит о том, что 70 процентов стран
Евросоюза имеют обязательную категоризацию. Еще 20 процентов стран
Евросоюза имеют такую же категоризацию через профессиональные
сообщества, которые, по сути, являются тоже обязательной. И только 10
процентов из стран, они находятся или они считают, что это необязательно
или это они выбирают какой-то другой путь.
Если

в

Евросоюзе

90

процентов

стран

имеют

обязательную

категоризацию, то почему мы опять выдумываем колесо. У нас диалог по
поводу обязательной категоризации или добровольной ведется уже 5 лет в
Минэке. У нас подготовлены новые стандарты, которые были подготовлены
на

основе

Хард

Трека

с

участием

премьера,

куча

ассоциаций,

профессионалов и так далее. Они лежат под скатертью уже очень долгое
время. Они даже были согласованы уже с департаментами профильными
министерствами юстиции, и всё равно это не запускается.
Давайте мы просто определимся сначала с подходом. Мы хотим
сделать… Мы снять хотим с себя головную боль, тогда окей, тогда то, что вы
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предлагаете,

это

подходит.

Или

мы

хоти

сделать

действительно

качественный туристический рынок. Тогда обязательная категоризация
должна

быть

правильной,

должны

существовать

профессиональные

сообщества и профессионалы, которые проводят эту категоризацию, как это
делается в Европе и в мире, и тогда гостиницы будут соответствовать
заявленным категориям. Соответственно должен быть механизм контроля.
Какой он должен быть и где он должен находиться, либо использовать
децентрализацию и передавая полномочия на непосредственно местные
органы самоуправления, либо оставляя их в государственных органах, либо
опять же отдавая на профессиональное сообщество. Я думаю, что тут можно
решить, но самое главное это решить с подходом. Если мы опять сейчас
пойдем в прикрытие, то, что мы называем там условно сейчас дерегуляцией,
потому что это чистая условность, это не дерегуляция, это опять же как бы
хаос тот, который был, такой же и останется. Поэтому давайте определимся с
подходом. Спасибо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо.
Петренко Олег, народний депутат.
ПЕТРЕНКО О.М. Ту справді, як на мене, існує замкнуте коло свого
роду, тому що сам ринок туристичний, самі люди туристи, внутрішній
туризм у всякому випадку, нема культури, нікому це не цікаво категорійність
готелю. Я працював кілька років директором готелю і до мене кожен рік
приходила, забув як ця структура називається, це давно, багато років тому
було і кожен раз від мене там вимагали купити певну кількість зірочок. І
кажуть, причому це виглядало так, що готовість скільки завгодно їх тобі
приліпити, воно там три зірочки коштує більше ніж два, тому заплати три
буде тобі три. І вони ходили за мною наче попрошайки якісь, я говорю, та
відчепіться від мене, в мене туристи за рік може один раз запитують скільки
зірок у готелю, це не елітний був готель, дві з половиною зірки, грубо
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кажучи. Але можливо розпочати, започаткувати культуру використання
людьми. Ну от люди не запитують скільки зірок, тому що знають, що це нема
сенсу, що вони купляються і вішаються, видумуються і так далі. А цього не
відбувається, тому що нема насправді суворої системи. Тобто от, я не знаю,
тут дискусійне питання, як розірвати це замкнуте коло? Дійсно, повністю
лібералізувати? Так воно так і буде.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Миколайович.
Анна Анатоліївна, будь ласка, Романова.
РОМАНОВА А.А. Так, ну, як профільний…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Якраз це той народний депутат, який очолює
підкомітет туризму, який переймається цією проблемою, який штовхає наш
комітет в тому напрямку, щоб туризм створював… сьогодні був тою нормою,
знаєте, такий не залишковий принцип: а є ще й туризм, а є ще й туризм, так,
добре, от…
РОМАНОВА А.А. Дякую, Артуре Леонідовичу, за потужну рекламу. Я
хочу сказати, що, перше, я погоджуюся з Олексієм Євченком, що це складна
проблема. Я чула деяких представників міністерства, вони пропонували шлях
– взагалі відмовитися від обов'язкової категоризації. Є також інші
представники туристичної громадськості, їх більшість, до речі, які стоять на
засадах обов'язкової категоризації.
Я зважила дві такі пропозиції, два таких підходи. Також ми
проаналізували статистику, ми проаналізували інформацію, за якими
працюють принципами туристичні країни світу. І все-таки прийшли до
думки, що треба залишати обов'язково категоризацію. Але чому? По-перше,
що 70 відсотків світу, і в тому числі такі туристично розвинені країни як
Кіпр, як Іспанія, як Греція, вони мають, Туреччина, вони мають обов'язкову
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категоризацію. Але зараз ми її вже маємо обов'язково, проте категоризовано
лише менше 10 відсотків готелів. і то ці, які категоризовані, які присвоїли
собі ці самі зірочки, не факти, що якщо готель, колись йому комісія, яка
працювала там при агентстві, присвоїла 5 зірок, що це буде дійсно 5.
І дуже часто іноземні туристи, які приїжджають в Україну, вони звикли
до світової практики: якщо 5 зірок, то він має відповідний сервіс. Вони
приїжджають у ці готелі, які мають 5 зірок, а стикаються з тим, що сервіс
невідповідний. Тобто проблема у нас зараз яка? Що, по-перше, більшість
власників готелей, вони не пішли, за вимогою закону, присвоювання ось тих
самих зірочок, бо це: а) було складно; б) довга бюрократична процедура; в) я
не можу стверджувати, але в приватних розмовах з власниками готелів
багато хто казав, що це корупційна була процедура. Тому вони вирішили, так
як немає відповідальності зараз за непроходження процедури категоризації,
просто вони як би нівелювали цю норму закону, не виконували її і не
подавали величезні папери скільки там треба вимог…
_______________. (Не чути)
РОМАНОВА А.А. Там на п'ятдесяти сторінках треба заповнити. Поперше, заповнити. По-друге, виконати ці умови. Плюс ось ці умови, які зараз
має Україна, вони складніші, ніж в Європі, тобто, навіть якщо людина буде
законослухняною, якщо вона піде і захоче присвоїти собі ці самі зірочки, то
вона пройде набагато більший шлях, ніж це б вона зробила будучи
власником готелю Європі.
Тому ми маємо подолати, для того, щоб досягнути мети високого
сервісу для іноземців тому що ми це робимо в основному для іноземного
туриста. Все-таки українці ще не сильно дивляться на зірочки, а для
іноземного туриста, це як знак якості. Знаєте, він і так зараз боїться Україну,
завдяки Євробаченню трохи зараз пішов інтерес до нашої країни, завдяки
нашій роботі, зараз підвищилась увага до України. Але вони, коли в них цей
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інтерес творився, вони почали дивитися так: я хочу, наприклад, приїхати
подивитися цю країну, я ніколи там не був, де я можу нормально, безпечно
зупинитися. Відкривають Booking.com і дивляться ці готелі, які мають
зірковість, бо це для них знак якості. Зараз для того, щоб сприяти іноземцям,
сприяти підвищенню туристичних потоків іноземних в'їзних, ми маємо
збільшити кількість готелів максимально, в ідеалі, довести їх до 100
відсотків, які пройшли категоризацію. Для цього ми маємо, перше: спростити
процедуру категоризації і зробити її прозорою. Тобто убрати корупціогенний
фактор. Перше.
І, по-друге, нарешті, затвердити нові стандарти, про які казав Олексій
Євченко. Ці нові стандарти, зараз ми маємо стандарти ще радянські, вони
скоріше відштовхують тих людей, які хочуть зробити все по закону.
Тому є вже напрацювання, є наскільки я розумію, нові вже на основі
європейських стандартів. І я вважаю, що ми зараз маємо комітетом
Верховної Ради, якщо міністерство хоче, ну, також приєднатися до цього, ми
маємо рухати цей процес. Правильно? Тобто затвердити, нарешті, ось ці
європейські стандарти, створити робочу групу і впродовж умовно невеликого
терміну. Я вважаю, що місяця вистачить для того, щоб підготувати всі
необхідні речі, подивитись ці нові вже напрацьовані стандарти і їх прийняти.
Далі. Ми приймаємо нову облегшену процедуру стандартів. Що треба
далі зробити? Треба далі максимально прибрати корупціогенний чинник від
цієї комісії, яка зараз, ну, присвоює умовно зірковість, яка здійснює
категоризацію. Новий склад комісії вже запрацював. До речі, ми ще з
представниками комітету якось положення там прописали, що жоден
народний депутат не може входити в цю комісію. Цікаво. Ну, звісно, ми
можемо як просто присутні подивитися як проходить категоризація. Але
треба, мені здається, внести зміни для того, щоб представники там
профільного комітету, були присутні в цій комісії. І зробити її засідання
максимально прозорими.
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Третє. Що ми маємо зробити? Внести відповідальність для тих людей,
які категоризацію не пройшли. Тобто ми надаємо всі умови для людей, для
власників готелів, щоб вони цю категоризацію провели, але з іншого боку ми
маємо також нести відповідальність адміністративну, тобто ввести в
законопроект штрафи для тих власників готелів, які категоризацію не
пройшли. Ось.
В принципі, я вважаю, ось ці три речі, зменшення бюрократичних
спрощень, спрощення процедури, усунення

корупціогенного фактору

введення прозорості діяльності комісії, а також третій фактор, введення
відповідальності за непроведення категоризації, ми ці три речі маємо зробити
найближчим часом.
Це моя пропозиція. Я думаю, що члени комітету погодяться.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Звісно, Анна Анатоліївна. Я думаю, що члени
комітету погодяться, і це потрібно робити.
По-перше, це нова комісія, тобто вже без так званої корупціогенної
складової.
РОМАНОВА А.А. Ну ми сподіваємось, що…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, так.
Тепер, поки немає ще, так. Я тільки…
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз. Да, да. Одну секунду.
Так от, я хотів би сказати. По-перше, що ми говоримо, що ця комісія
от як тут пролунало, що ця комісія і якісь там є питання до готелів, яка
должна бути зірковість, які повинні бути критерії цієї зірковості,
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категоризації. Тобто, а нащо нам, знаєте, изобретать велосипед, якщо він є. Є
європейські норми, європейські норми категоризації готелей.
Для чого ми робимо категоризацію? Я от згоден з Олегом
Миколайовичем, що наші українські туристи взагалі, які їдуть в готель, де 2
зірки плюс чи 3 зірки, вони там, ну, не дуже переймаються цим питанням.
Вони приїжджають, там, подобається готель чи ні, і все. Тому вони не
дивляться. Це…
Для чого ми підняли це питання і для чого ми розвиваємо туризм? І от
Олексій казав на цю

тематику. По-перше, щоб ми застосували зовнішній

туризм, щоб ми його почали розвивати, у нас взагалі його немає. К нам
приїжджають чи на футбол, чи на Евровидение, чи там хтось до якогось
друга, там, чи приятеля, чи подивитися там країну, чи на якусь конференцію.
У нас немає її взагалі, а це надходження в бюджет, який сьогодні… Я не
кажу там за популяризацію, там не будемо такі громкі гасла казати. Ми
кажемо за надходження в бюджет. От це

дуже важливе питання для

іноземних туристів, вони, і ви казали про це, Анна Анатоліївна, вони
відкривають booking,com і дивляться, що, який готель сьогодні має рейтинг.
Що таке зірковість? Це рейтинг готелю. І для іноземних туристів це дуже
важливий фактор.
І, якщо ми не зробимо цю систему і прозорою, відповідальною, і, ви
кажете, вона б дійсно повинна відповідати, якщо це 4 зірки, то це 4 зірки, які
відповідають європейським стандартам. Це саме головне сьогодні. Неповинні
ми придумувати щось нове, є європейські стандарти. Якщо це 5-зірковий
готель, там повинен басейн, там кількість номерів, там багато, да, от на 50,
там, пунктів. Тому і ця комісія, і ключове, що ви сказали, ми повинні
прийняти це, що представник комітету обов'язково повинен бути членом цієї
комісії. Може хтось казати з громадських діячів, що це буде корупційна
складова, хтось буде лобіювати якісь свої… Ні. Народний депутат це є, а,
особливо представник профільного комітету, це є той орган, який контролює
цю комісію. І ми повинні це бачити. І публічно, якщо є якісь проблеми в цій
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комісії, ми повинні публічно звертатись до правоохоронних органів і так
далі. Це обов'язково потрібно робити. Інакше, буде нова комісія, будуть нові
люди, прибіжать з торбами господарі цих готелів, прибіжать з цими торбами
і все, і буде… Знаєте, ми бачили багато, ті, хто кажуть сьогодні, за боротьбу з
корупцією, з часом виявляються самі головні корупціонери.
Да. Да, …………, будь ласка.
_______________. При всій повазі до депутатів, до комітету, в мене
просто зараз до Власенка три законопроекти, запізнююсь, ну, добре.
ГОЛОВУЮЧИЙ. До Власенка, да?
_______________. Да, інтелектуальна власність.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
_______________. Дивіться, я, що пропоную.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вам довідку дамо, що ви затримались з поважних
причин на нашому комітеті.
_______________.

Дивіться, що я пропоную. Ми все одно будемо

обговорювати на площадці міністерства законопроект. Давайте зробимо
робочу групу, невелику таку, конкретну, да, щоб

були фахівці,

переговоримо, що стосується категоризації, і знайдемо якесь спільне
рішення, яке буде реально дійсно дієве для держави.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що приймається від комітету Романова,
Велікін, я думаю, що… Якщо хтось ще хоче…
Да. Будь ласка, Олег Маркович Велікін. Два слова.
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ВЕЛІКІН О.М. Я против обязательной категоризации, и вот почему.
Мы опять лезем в вопросы, которые должен регулировать рынок. Мы
всех меряем под одну гребенку. Есть гостиницы, которые работают по
приему западного туриста, которые сами замотивированы в том, чтобы
получить международную категоризацию. Это одна часть. И они должны
этим заниматься. Есть гостиницы, которым это не надо. Которые маленькие,
которые находятся где-то, они работают на своей клиентуре, им понятной, и
они абсолютно в этом не нуждаются. Все наши действия должны приводить
к тому, чтобы увеличивались и создавались более льготные условия для
развития малого, среднего, и серьезного бизнеса. А не ставить шлагбаумы
какие-то, которые дают возможность какому-то чиновнику где-то открывать
или закрывать работу этой гостиницы, понимаете, которая не нужна.
Поэтому мое мнение, должна быть категоризация международная для
тех гостиниц, которые понимают, что это им нужно экономически выгодно, и
они должны проталкивать эту категоризацию для своей гостиницы сами, а
государство должно им помогать в этом. Есть простые, даже мне кажется, в
заявительном порядке, да, есть простые правила, все знают их, да.
Паркоместо, бассейн, наличие, которое… Сколько звезд у этой гостиницы
понятно. Ответственность по обману, да, это уже другой вопрос. Сознавать
комиссии, пересчитывать паркоместа – это не есть правильно.
Поэтому я против обязательной категоризации. Я за то, чтобы рынок
выравнивал то, что может выровнять рынок, а мы не лезли туда, а потом
думали как то, что мы навыдумывали, убрать отсюда коррупционную
составляющую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, Олег Маркович. Вы уже не входите в
комитет.
ВЕЛІКІН О.М. Я понял.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.
_______________. Я може скажу дещо такі крамольні речі… Але,
дійсно, я, з одного боку, я впевнений на 100 відсотків те, що обов'язково
категоризація повинна бути. Тому що, як ми ідентифікуємо всіх учасників
ринку? 95 відсотків ринку знаходиться в тіні, і саме механізми, які
витаскують їх із цієї тіні і заставляють їх показати себе, це є один з
механізмів у гостинничному хазяйстві, це є саме категоризація.
ВЕЛІКІН О.М. (Шум у залі)
_______________. З другого боку, я категорично проти якихось там
комісій і всього іншого.

На сьогоднішній день ми з вами, якщо будемо

заморочуватися на тому, що от давайте створимо там європейські вимоги до
готелів, і що, у

нас відразу все зміниться в країні? Я на це… повинно

дивитися дуже просто: ці вимоги категорійні, які є, вони повинні відповідати,
безумовно, тим європейським стандартам, але вони повинні бути спрощені,
доступні, і повинна бути доступна сама процедура їх отримання.
Найкращим для цього може бути цифровий простір. Саме для цього
створюються різні реєстри, і на сьогоднішній день, я знаю, Міністерство
економіки планує створити певні реєстри, в тому числі, я думаю, будуть і
такі реєстри. Хто їх буде вести: чи то будуть громадські організації, чи то
будуть… буде держава – це все зараз, я думаю, будуть вирішувати в процесі
переговорів чи роздумів.
Але якщо людина може зайти до Інтернету, побачити до себе вимоги,
поставити якісь хрестики, підтвердити свій статус, і автоматично воно
повинно отримати ту категорію. Є певні регулюючі, контролюючі механізми
як у громадськості, як у місцевих органів, як у депутатів Верховної Ради, як у
якихось, там, ще інших об'єднань чи інших якихось підрозділів. От хай вони
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перевіряють, хай будемо вводити якусь відповідальність, там, розпочинаючи
від грошової і, закінчуючи навіть кримінальною якоюсь відповідальністю.
Але вс ці послуги повинні бути доступні, можливі і це неголовна мета є
отримати цю категорію. Головна мета через механізм категорізації витягнути
учасників з тіні і потім надати їм можливості продавати свої послуги і
відповідати певним стандартам. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Петренко Олег Миколайович.
ПЕТРЕНКО О.М. Буквально така ремарочка, щоб… Питання часу, всі
розуміють, коли в Україні все одно буде легалізований ігорний бізнес. Ну, це
питання часу. Періодично вспливають законопроекти. І найпопулярніше
щодо роботи казино, майбутнього роботи казино, в кожних законопроектах,
які періодично з'являються у Верховній Раді найпопулярніша ідея, що не де
завгодно можна казино, а щоб вони були в чотирьох-п'ятизіркових готелях.
Так от, якщо цей фактор трапиться от тоді буде колотнеча і комерційні
ризики, і…
_______________. Ви зрозумійте, у нас не головна проблема
категорізувати 4-5-зіркові готелі. Нам головна проблема – категорізувати всі
ті готелі, які поза законом працюють на ринку. Оце треба робити, виявляти
їх, зацікавлювати їх.
ПЕТРЕНКО О.М. Ні, я ж, ну…
РОМАНОВА А.А. Просто, якщо ми зараз заберемо… (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон включіть, будь ласка, Анна Анатоліївна.
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РОМАНОВА А.А. Якщо ми зараз заберемо у держави функцію
категорізації, не заберемо, а просто ліквідуємо, скажемо, що категорізація
необов'язкова, то потім, якщо, ось я колег, каже: "Все одно прийдуть до
легалізації ігорного бізнесу. Це 100 відсотків".
_______________. Пані Анна, я ж вам казав, категорізація повинна
бути обов'язковою. Але ми кажемо про інші механізми, не якесь, там
об'єднання людей, неважливо яких, там, з депутатами чи без депутатів, без
депутатів видається категорія. А вона повинна бути доступна в режимі
онлайн любому заявителю. Він зайшов на сайт центрального органу
виконавчої влади у галузі торгівлі… (Шум у залі) Нема питань!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, я думаю, що…
_______________. У заявительному порядку отримуються ці…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я думаю, що ця дискусія повинна бути не
зараз на комітеті, а на тій робочій групі, яку ми, фактично, створили. Хто має
бажання прийняти в цій робочій групі участь, будь ласка, ми запрошуємо від
комітету. У нас буде як мінімум два народних депутата – це Романова і
Вілікін. Тому… це довга дискусія.
Що стосовно… Ще раз хочу наголосити, з чого ми починали. Наше
завдання сьогодні – до України привести іноземного туриста. Іноземного
туриста. Це

другий вже шаг. Це

другий вже шаг. Перший – це

категоризація, там, прийняття Закону про ігорний бізнес, і це повинно бути,
тому що сьогодні мільярди гривень, десятки мільярдів гривень, вони з
бюджету… не доходять до бюджету, вони розкидуються по кишеням
чиновників, силовиків, тобто і тіньових бізнесменів. Тому це… Це – друга
проблема.
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Колеги, хто хотів би ще… У мене є багато виступаючих, хто записаний,
але я думаю, що…
Да! Будь ласка. Коротко я хотів би, щоб всі виступили.
_______________. Дякую.
Артур Леонідович, у мене трошки… Я хотів би ширше підняти
питання. Категоризація вилазить тільки в цій стороні зараз. Але в
центрального органу виконавчої влади, я дуже жалкую, що пішов заступник
міністра…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тут є начальник департаменту.
_______________. Є дуже багато інших проблем. Які проблеми це?
Перше, не виконуються рекомендації парламентських слухань. Ми про це
говорили і процес… знову ніхто дальше не говорить. І треба це брат и на
контроль. Це – перше.
Тепер, до цього часу немає Закону … внесення змін до Закону України.
"Про туризм". І це теж важливо, бо це якраз через той закон багато питань
вирішується. Воно теж десь стоїть і його ніхто не бачить.
Внесена стратегія розвитку туризму, ми про це говорили в той раз, в
якій дуже багато фіктивних цифр і так далі написано і яка проведена через
резолюцію комітету.
Дальше, щодо НТО. Ну, я просто дивуюсь, ніхто про це говорить, що
створили Національну туристичну організацію, яка, може, скоро буде
займатися цією категоризацією. Я не знаю!
Але подивіться, як у світі це робиться. У нас створили як господарчий
орган. Розмовляю сьогодні з поляками,

в них є польська туристична

організація, спеціальний закон про польську туристичну організацію (ще у
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році прийняли), спеціальне фінансування для цієї організації, яка

займається промоцією Польщі у світі, в тому числі, є представник тут, у
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Києві, в Україні. І це теж важливе питання, як ми дальше будемо працювати
по цим нюансам.
І багато чого ще іншого такого, де треба сьогодні якась… скільки
туроператорів, готелів ми вже знаємо, скільки, називається в одному місці,
що туроператорів там 2 тисячі 582. Звідти здають тільки 500. Ніхто цими
туроператорами толком не займається, як і не займається центральний орган
виконавчої влади, не займаються і турагентами. Я читаю сьогодні в засобах
масової інформації, як стогнуть ці турагенти, їх туроператори просто
давлять, вижимають з них, вони не можуть працювати і так далі, давлять,
мається відсотками, які вони повинні отримувати. І це комплекс проблем,
який сьогодні

є в центральному органі виконавчої влади. Ми можемо

створити групу робочу по цій справі, по закону, по тому, по тому, ну, давайте
щось в цілому будемо робити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ми об'єднаємо. Я думаю, що ми
об'єднаємо ці питання, і питання. Чому не виконуються… От ви задали
питання, чому не виконуються сьогодні рекомендації парламентських
слухань. Я думаю, що це питання до виконавчої влади. І на цьому, шановні
колеги, ми повинні звернути увагу і добитися того, щоб ці парламентські
слухання, які ми вже… Верховна Рада прийняла, проголосувала, провела, це
контролююче наше завдання як народних депутатів довести до фінальної
точки, щоб ці рекомендації виконувались.
Будь ласка.
_______________. Будь ласка, два слова, Артур Леонідович.
В контексті даному можна, дійсно, багато говорити про необхідність
обов'язкової, там, чи добровільної категоризації, але в рамках рекомендацій,
якщо вже ми говоримо про добровільну категоризацію, то це має бути
здійснено з моментом стимулювання суб'єкта господарювання. І у нас
передбачено, дійсно, в парламентських слуханнях пункт 2.2 розробити та
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внести на розгляд Верховної Ради проекти законів про внесення змін до
Податкового кодексу щодо встановлення пільгової ставки ПДВ для готелів та
аналогічних засобів розміщення. На наше переконання, такі пільги мають
отримувати ті готелі, які заявили, що вони відповідають певній категорії. І
таким чином, це буде їх стимулювати. Бо, якщо ми будемо говорити, що
вони… змушувати їх знов проводити, це результату не дасть.

Якщо ми

будемо їх стимулювати…
_______________. Це механізми.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.
РОМАНОВА А.А. Ви пропонуєте зміни в Податковий кодекс.
_______________. Одночасно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон включите, пожалуйста. Анна Анатолиевна.
Олег Маркович.
ВЕЛІКІН О.М. Я бы попросил по возможности разделить дискуссию
по методам реализации решений парламентских слушаний, да, которые мы
сегодня не найдем ответа на

эти вопросы.

И те вопросы, которые мы

сегодня поднимали. По ним создана рабочая группа совместно с
министерством. Я считаю, что вопросы, которые должна рассматривать эта
рабочая группа, их достаточно много, их нужно добавить еще, вопрос этот, и
в отношение операторов… и так далее. То, что касается этого министерства.
И давайте подключать. А?
_______________.

Зачем

надо

влазить

государству

во

взаимоотношения туроператора и турагента?
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ВЕЛІКІН О.М. Вот на этой группе нужно определить, что тут
государства нет, да, это две частные структуры, которые занимаются
торговлей…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Этот вопрос все равно будет подниматься, да.
ВЕЛІКІН О.М. Если он поднимается, нужно дать ответ, чтобы не было
двусмысленности. Поэтому давайте соберем эту группу, соберем туда всех
желающих, вас, например, так как вы в тематике, и поставим точки по этом
вопросам. А не сейчас обсуждать, как реализовать решение парламентских
слушаний. Это…
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Що стосовно, я коротко відповім, на налогове

навантаження, податкове навантаження. Я вам так скажу, що це, безумовно, є
один із процесів стимулювання. Але ж це ми обговоримо на робочій групі, і
це такий шлях не дуже, скажемо, бистрий. Тому що це наш комітет і комітет
налоговий, податковий комітет. А там буде не так просто. Якщо ми
розуміємо, що це потрібно зробити, зняти податкове навантаження на
підприємця і тим самим простимулювати його до категоризації. Це, знаєте,
замкнене коло. Категоризація дає клієнтів.
_______________.

Це друзі мають на увазі законопроект, де була

знижена ставка ПДВ для готелів, які категоризуються. Це ми пропонували ще
під Євро-2012.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це було, так. Дякую.
Колеги, у нас ще останній виступаючий, і будемо приймати рішення.
Будь ласка.
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_______________. Артур Леонідович, шановні депутати, відверто
кажучи, в десятому році я був ініціатором введення обов'язкової
категоризації. Ми тоді з готельними асоціаціями прийшли до розуміння, що
обов'язкова категоризація повинна бути, бо, дійсно, промоніторивши стан
діяльності готелів в Європі і в інших країнах, вона є. Але хочу відразу
пояснити, "Hotelstars Union", про який ми всі кажемо, є європейським
стандартом, це є європейський стандарт громадського об'єднання. Тобто я
звертався до "Hotelstars Union" ще в десятому році, де вони казали, що, якщо
Україна стане хоча б асоційованим членом євроспілки, тоді ми зможемо,
скажемо, використовувати стандарти "Hotelstars Union". Але, звичайно, через
громадські об'єднання. Тобто Європейська готельна асоціація, вона не
підтримує категорізацію готелів надання послуг, ну, у встановленні категорій
через державні органи.
РОМАНОВА А.А. (Не чути)
_______________. Питання в тому, що ми можемо використовувати,
так і є, розроблені ці стандарти на основі "Hotelstars Union". Ну, якщо ми
захочемо отримати право видавати зірки на підставі "Hotelstars Union", то це
можуть тільки громадські об'єднання.
_______________. Професійні громадські об'єднання…
_______________.

Професійні

громадські

об'єднання

у

сфері

готельного бізнесу.
_______________. А можна я вам скажу ще таку річ, яка вас може
деяких шокувати. Що на сьогоднішній день в Європі всі, ніхто вже не
заморачується цими зірками чи чимось таким іншим, якимись стандартами.
Там же стандарти на два порядка вищі, там же стандарти менеджменту і все
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те, що впроваджується, соціальні стандарти, всі ці стандарти чим скоріше ми
вирішимо це питання і забудемо його як страшний сон, от буде прийнято як,
от прийнято, чи держава, там, заявний порядок, чи держава, чи громадське
об'єднання приймає. Все. Зробили, прийняли і пішли далі. Нам з вами треба
навчати бізнесменів, щоб вони вели нормально бізнес, а то інші думають, що
ось ми отримаємо зірку і до нас от повалять туристи. Та, нічого від цього не
буде.
_______________. Питання отримання зірковості передбачає і рівень
менеджменту готелів і це теж впливає на категорізацію.
_______________. У меня компания 10 лет работает на рынке
гостиничного консалтинга ………………….. . Последние три года мы
активно работаем в Европе. Говорить о том, что в Европе не рассматривают
категоризацию как обязательное явление, это просто, это профанация.
_______________. Как основное.
_______________. Там рассматривают как основное при строительстве,
подготовке… Мы сейчас сделали последних четыре объекта в Европе,
четыре. И все эти четыре объекта, когда мы делали, мы очень плотно
старались соответствовать тем нормам и стандартам, которые существуют…
.
_______________. Ну, ммы опять говорим о разных вещах с тобой.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, ребят. Алексей, спасибо.
Ми зараз перейдемо до вже робочої групи. Да, тобто ми вже сьогодні
працюємо як робоча група. Давайте не забувати, що в нас засідання комітету.
27

А ці всі питання і воно… це не одна година буде обговорюватися і ми будемо
це обговорювати на робочій групі.
Я, будь ласка, хотів би надати Величковичу Миколі Романовичу,
першому заступнику голови комітету.
ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Да, я слухаю. Я думаю, просто як, дискусії різні.
Ми, комітет, повинні пропонувати певні шляхи вирішення або через
якісь законодавчі ініціативи, а, можливо, якісь рекомендації для міністерства
……економіки по цьому питанню.
Але хотів би поставити таке риторичне запитання. Вибачте, зараз
період буде літніх відпусток. Скажіть, будь ласка, а наші люди, які їдуть за
кордон, вони по якому варіанту шукають готелі?
_______________. (Не чути)
ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Я чому кажу, це просто відповідь. А яким чином,
чи це буде держава, чи це буде громадське об'єднання, вибачте, це держава
створює механізм, яким чином вона стимулює. І таким самим чином через
громадськість, але можна поставити так, що, вибачте, через громадськість. А
якщо немає… І, знаєте, я думаю, оте, про що говорив радник заступника
голови КМДА, це також є. Звичайно, що в нас є певні об'єкти, які ми
перебудовуємо після ще попередньої радянської епохи, але які вже
будуються нові, то вони також шукають стандарт такий, щоб були зрозумілі
для туриста з цілого світу.
Тому, я думаю, ми просто товчемо воду в ступі, говорячи про це.
Думаю, тут треба обов'язково тільки у форматі чи в державному, чи в
громадському, це вже питання робочої групи, яка напрацює, я думаю, що це
робоча група, я думаю, міністерству, думаю, це треба рекомендувати
міністерству, щоб вони це зробили на своїй площадці, і всі зацікавлені там
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зробили, і ми, щоб ми швидко це питання вирішили. Я думаю, тут всі з тим
погодяться.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, я думаю, що тут дискутувати ще можна годину, дві, але це ми
будемо робити на робочій групі. Я пропоную приймати рішення.
Колеги, немає зауважень? Немає.
Пропонується, перше, рекомендувати Міністерству економічного
розвитку і торгівлі України створити робочу групу зі складу представників
міністерства, асоціацій та представників готелів, народних депутатів,
комітету для підготовки нової редакції і постанови Кабінету Міністрів
України про затвердження порядку встановлення та змін категорій об'єктам
туристичної інфраструктури. Від комітету, зрозуміло, хто хотів би ще з
колег, я думаю, що і представників громадськості, я думаю… Прошу за це
проголосувати. Хто – за? Проти? Утримався? Одноголосно.
Колеги, я хочу добавити, що це треба робити в обов'язковому порядку.
я думаю, що ми зможемо зробити, дійти до того, що, дійсно, це буде не на
словах, не на папері, а здвине цю галузь в вірне русло.
Я вам скажу, що те, що ми почули від громадських організацій, від
представників виконавчої влади, я хочу сказати ще одне. Я почув одне, що є
у нас мета одна у всіх – щоб зробити Україну туристично привабливою для
іноземних туристів. А механізми, я думаю, що ми відпрацюємо на робочій
групі. Наш комітет завжди готовий… що ви казали, до законопроектів, ми
готові відпрацьовувати ці законопроекти, вносити зміни, давайте. Це може
бути одне із питань на робочій групі, які ми можемо підняти. І цю зміну, про
закон, про зміну до законопроекту про туризм теж готові вносити, давайте
його обговорювати.
Я думаю, що це вже буде цей список цих питань на робочій групі і
змін, і не тільки, і законопроектів, категоризації і взагалі. Тому що без
цього… Ми ж це вже проходили, зміни до Закону про фізичну культуру і
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спорт, ми вже це проходили на других напрямах, як це робиться. Тому я
готовий, колеги, сідати і працювати в цьому напрямку.
Я всім вам дякую за увагу, що стосовно туризму. У нас є ще одне
питання, вже стосовно нашого комітету, ми його розглядаємо. Дякую вам
усім.
Пропонується розглянути питання щодо проведення парламентських
слухань на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в
умовах децентралізації". Пропонується, перше, я думаю… Анєчка, давайте
приймемо рішення. Одна хвилина тут.
Пропонується, перше, доручити членам комітету подати на розгляд
Верховної Ради України проект постанови про проведення 1 листопада 2017
року парламентських слухань на тему: "Формування та реалізація державної
молодіжної політики України в умовах децентралізації".
Друге. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект
постанови за основу та в цілому.
Третє. Доповідачем визначити голову комітету Палатного Артура
Леонідовича.
Прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую.
Шановні колеги, дякую за роботу. Наступне засідання комітету
відбудеться 23 травня 2017 року. Дякую за роботу.
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