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 Протокол засідання 

                                                          №17 

                                                                                                                 

                                                                             14        травня        15    

  

  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

    

Присутні: народні депутати України – члени Комітету  Дубінін О.І., Єфімов М.В.,   

Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Розенблат Б.С.  

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М. 

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні 

та стимулювання інвестицій) (друге читання) (реєстр. № 1058 від 27.11.2014) 
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кужель О.В., Рябчин О.М. 
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 СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття 

регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні та стимулювання інвестицій) (друге читання) (реєстр. № 1058). 



  

УХВАЛИЛИ: 1. Остаточну редакцію проекту Закону в частині внесення змін до статті 19 

Закону України «Про державно-приватне партнерство», погодившись з 

поправкою № 42 народних депутатів України Кужель О.В., Єфімова М.В., 

Кіраля С.І. в такій редакції: 

 "Абзац 3 підпункту 16 пункту 1 розділу 1 законопроекту, яким 

пропонується доповнити новою частиною 3 статтю 19 Закону України "Про 

державно-приватне партнерство" викласти в  наступній редакції: 

"3. У разі, якщо укладення   договору в рамках державно-приватного 

партнерства  здійснюється Кабінетом Міністрів України, то на вимогу 

іноземного приватного партнера (партнерів) держава має право 

відмовитися від імунітету в договорі, в рамках державно-приватного 

партнерства. Така відмова поширюється на всі судові рішення, рішення 

міжнародних комерційних арбітражів, рішення у провадженнях щодо 

попереднього забезпечення позову, а також виконання рішень судових і 

арбітражних органів."". 

  

2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-

приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій)(друге 

читання) (реєстр. № 1058), поданий народними депутатами України 

Кужель О.В., Рябчиним О.М.,  внести на розгляд Верховної Ради України і 

пропонувати прийняти у другому читанні та в цілому як Закон. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

 Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України  від Комітету –

Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


