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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

   

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

Кривошея Г.Г., Розенблат Б.С., Нечаєв О.І., Хміль М.М.  

  

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

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Близненко Ю.М., Лебединська О.Ю.,  

  

Запрошені: 

  

ВАНАТ 

Петро Михайлович 

  

– народний депутат України 

МАРЧЕНКО 

Віктор Миколайович 

  

– радник Міністра економічного  розвитку і торгівлі 

України 

ЛИСИЦЯ 

Тетяна Миколаївна 

  

– заступник директора департаменту залучення інвестицій 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  



ХМУРИЧ Володимир 

  

– віце-президент Київської інвестиційної групи 

  
ПАВЛЮК Алла – експерт реанімаційного пакету реформ; 

  
БОЙКО Олена 

  

– експерт реанімаційного пакету реформ; 

  
РАТУШНИЙ 

Андрій Васильович 

– заступник голови правління Асоціації індустріальних 

парків України 

  
ТРУШЕНКО 

Ігор Миколайович 

  

– голова правління Асоціації індустріальних парків України 

  

НІКОЛІН 

Ігор Юрійович 

  

– директор Асоціації індустріальних парків України 

  

КІПТИК 

Віктор Дмитрович 

– перший заступник голови Асоціації індустріальних парків 

України 

  
МЕЛЬНИК 

Андрій Васильович 

  

  

– директор КП «Кременчуцький центр міжнародних зв‘язків 

та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» 

БЕДРАЦЬКИЙ Павло 

  

– заступник директора КП «Кременчуцький центр 

міжнародних зв‘язків та економічного розвитку міста 

«Кременчук Інвест» 

  
ПАРХОМЕНКО Юлія 

  

– Асоціація індустріальних парків України 

САВКА Наталія – Асоціація індустріальних парків України 

  
МАТІЙ 

Василь Васильович 

  

– директор Закарпатського регіонального центру інвестицій 

та розвитку 

КРИШТОП 

Володимир Миколайович 

  

– депутат Сумської облради 

ГАРАЗД 

Володимир Степанович 

– Долінський міський голова 



  
БОВА 

Юрій Анатолійович 

  

– Тростянецький міський голова 

  

ГНИП 

Орест Петрович 

  

– Голова Яворівської РДА 

  

ЯСИНЕЦЬКИЙ Олександр 

  

– заступник міського голови Коростенської міськради 

ДОБРІВСЬКИЙ 

Тарас Григорович 

  

– міський голова м. Боярка 

МАЛЕЦЬКИЙ 

Віталій Олексійович 

  

– заступник міського голови м. Кременчук 

ЯКУБОВИЧ 

Галина Анатоліївна 

  

– заст. Вінницького міського голови 

  

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 мережі індустріальних парків в Україні          

(реєстр. №  2844 від 14.05.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ванат П.М., Ляшко О.В., Галасюк В.В., Козаченко 

Л.П., Романовський О.В., Хміль М.М. та інші.  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»щодо унеможливлення 

внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців за підробними документами (друге читання) (реєстр. № 1475 від 

16.12.2014) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Продан О.П. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  



3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей 

про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (реєстр. № 2896 

від 19.05.2015)  
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Продан О.П., Алексєєв І.С., Соболєв Є.В., 

Маркевич Я.В.,  Козаченко Л.П.,  Луценко Ю.В., Єремеєв І.М., Литвин В.М., Мартиняк 

С.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
4. 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. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  Різне: 

  

1. Затвердження Положення про Експертну раду при Комітеті з питань 

промислової політики та підприємництва; 

  

2. Щодо уповноваження Голови Комітету підписувати меморандуми щодо 

співпраці з громадськими організаціями, об‘єднаннями підприємців; 

  

3. Щодо розгляду пропозицій народного депутата України Денисенка А.П. про 

проведення парламентських слухань на тему: "Проблемні питання розвитку 

підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо 

підтримки малого та середнього бізнесу"  

  

  

  

1.  

  

 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 мережі індустріальних парків в Україні 

(реєстр. №  2844). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народний депутат – член Комітету 

Хміль М.М., народний депутат України Ванат П.М.   



  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі 

індустріальних парків в Україні (реєстр. №  2844), поданий народними 

депутатами України Ванатом П.М., Ляшком О.В., Галасюком В.В., 

Козаченком Л.П., Романовським О.В., Хмілем М.М. та іншими, внести на 

розгляд Верховної Ради України та пропонувати  прийняти за основу в 

першому читанні.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (реєстр. 

№ 2896). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Нечаєв О.І., Кривошея Г.Г. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 

юридичної особи (реєстр. № 2896), поданий народними депутатами 

України Продан О.П., Алексєєвим І.С., Соболєвим Є.В., Маркевичем Я.В., 

Козаченком Л.П., Луценком Ю.В., Єремеєвим І.М., Литвином В.М., 

Мартиняком С.В., внести на розгляд Верховної Ради України та 

пропонувати  прийняти за основу в першому читанні та в цілому як Закон 

з техніко-юридичним опрацюванням.  

  



Рішення прийнято одноголосно. 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо унеможливлення 

внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців за підробними документами (друге читання) (реєстр. № 

1475). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Хміль М.М., Кривошея Г.Г. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо 

унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за підробними документами 

(реєстр. № 1475), підготовлений Комітетом до другого читання, внести на 

розгляд Верховної Ради України та пропонувати прийняти у другому 

читанні та в цілому як Закон з техніко-юридичним опрацюванням.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

4. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо врахування 

рекомендацій Головного юридичного управління Апарату ВРУ до 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: 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 (реєстр. № 

1058), підготовлений Комітетом до другого читання, доопрацювати   з 

урахуванням  техніко-юридичних рекомендацій Головного юридичного 

управління Апарату ВРУ та внести на розгляд Верховної Ради України і 

пропонувати прийняти його у другому читанні та в цілому як Закон. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Перший заступник Голови Комітету Єфімов Максим Вікторович. 

  

  

Р і з н е 

1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо розгляду пропозиції 

народного депутата України Денисенка А.П. про проведення 

парламентських слухань на тему: «Проблемні питання розвитку 

підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо 

підтримки малого та середнього бізнесу». 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та 

народні депутати України – члени Комітету Нечаєв О.І., Дубінін О.І. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію про проведення парламентських слухань на тему: 

«Проблемні питання розвитку підприємництва в Україні: регуляторна 

політика держави та заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу». 

Рішення прийнято одноголосно. 



  

  

2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо утворення при Комітеті 

Експертної ради, як колегіального консультативно-дорадчого органу для 

забезпечення участі об‘єднань виробників, підприємців, громадян у 

реалізації законопроектної, організаційної і контрольної функцій Комітету, 

та затвердження положення про Експертну раду при Комітеті з питань 

промислової політики та підприємництва. 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та 

народні  депутати  України – члени  Комітету  Нечаєв О.І.,  Дубінін О.І.,  Єфімов М.В.,   Хміль 

М.М., Кривошея Г.Г. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Утворити Експертну раду при Комітеті з питань промислової 

політики та підприємництва; 

2. Затвердити Положення про Експертну раду при Комітеті з питань 

промислової політики та підприємництва 

  

Рішення прийнято більшістю голосів.  

Нечаєв О.І. - "проти" 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо уповноваження Голови 

Комітету підписувати меморандуми про співпрацю з громадськими 

організаціями, об‘єднаннями підприємців. 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Хміль М.М., Кривошея Г.Г. 

  



Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію щодо уповноваження Голови Комітету 

підписувати меморандуми про співпрацю з підприємствами, установами та 

організаціями з попереднім інформуванням народних депутатів України – 

членів Комітету. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів.  

Нечаєв О.І. - "проти" 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


