
Комітет з питань промислової політики та підприємництва  

  

  

  

                                                        

Протокол засідання 

                                                          №5 

                                                                                                                 

                                                                            14        січня             15    

  

  

  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.   

  

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

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

  

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

Кравченко М.М., Смольнякова Л.В.,  Масарова Т.Ф., Близненко Ю.М., 

Жовніренко О.В. 

  

Запрошені: 

  

СИСОЄНКО 

Ірина Володимирівна 

  

– народний депутат України,  заступник Голови Комітету з 

питань охорони здоров'я; 

ІВЧЕНКО  

Вадим Євгенович 

  

– народний депутат України,  заступник Голови Комітету з 

питань аграрної політики та земельних відносин; 



КУЛІНІЧ 

Олег Іванович 

  

– народний депутат України,  член Комітету з питань 

аграрної політики та земельних відносин; 

СТОРОЖУК 

Дмитро Іванович 

  

– народний депутат України, член Комітету з питань 

податкової та митної політики; 

АНДРЄЄВ 

Олександр Вікторович 

  

– директор департаменту державної регуляторної служби 

України;  

ЛЯПІНА 

Ксенія Михайлівна 

  

– Голова державної регуляторної служби України; 

ВЕРЕМІЙ 

Ігор Григорович 

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

БУРАВЛЬОВ 

Леонід Олександрович 

– заступник директора департаменту дерегуляції та розвитку 

підприємництва Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі  України; 

  

  

ОЛІЙНИК  

Ольга Григорівна 

  

– начальник відділу ліцензування у сфері господарської 

діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі  

України; 

ПРОКОПЕЦЬ 

Валерій Юрійович 

  

– заступник директора департаменту дерегуляції та розвитку 

підприємництва – начальник управління Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі  України; 

  

ЛАПА Володимир 

Іванович 

– заступник Міністра аграрної політики та продовольства 

України; 

  

ГЛУЩЕНКО  

Сергій Миколайович 

  

– радник з правових питань Міжнародної фінансової 

корпорації; 

МІНІЧ Олена – радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  



РАФАЄЛЯН Артем – проектний менеджер громадської організації "Легкий 

бізнес"; 

  

ГАЙДАЙ Микола  

  

– заступник керівника громадської організації "Легкий 

бізнес"; 

ОБОЛОНСЬКИЙ  

Михайло Анатолієвич 

  

– керівник громадської організації "Легкий бізнес"; 

ПЕТУХОВ  

Іван Михайлович 

  

– віце-президент Українського союзу промисловців і 

підприємців з питань інформаційних технологій; 

ЧАЙКОВСЬКИЙ 

Вадим Миколайович 

– заступник начальника управління карантину рослин 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України; 

  

СКОЧКО  

Тетяна Анатоліївна 

  

– директор юридичного  департаменту Державного 

Агентства земельних ресурсів України;   

ЯНЧУК 

Артем Олександрович 

  

– перший заступник Голови Державної реєстраційної служби 

України; 

КРИКАВСЬКИЙ  Олег – співголова Комітету з питань енергетики Американської 

торгівельної палати в Україні; 

  
КУШІЛЬ 

Володимир Миколайович 

– фахівець з питань стратегічного розвитку Американської 

торгівельної палати в Україні; 

  

ТАБАЛА  

Олена Миколаївна 

  

– Секретаріат Кабінету Міністрів України; 

ЛОСЬ 

Інна Іванівна 

  

– Секретаріат Кабінету Міністрів України; 

ПАЛАМАРЧУК 

Антоніна Борисівна 

– Голова Ради асоціації бюро кредитних історій України. 

  



  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування 

ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів) 

реєстр. №  1498 (друге читання) від  17.12.2014  р.  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

2. Проект Закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності (друге 

читання) 

реєстр. №  0934  від  27.11.2014  р.  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

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

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) (друге читання) 

реєстр. №  1580  від  22.12.2014  р.  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

4. Р і з н е.  

1. Щодо затвердження орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва на період другої сесії восьмого скликання 

(лютий  – липень 2015 року). 

2.  Щодо  внесення  пропозицій  до  порядку  денного  другої  сесії Верховної Ради України 

VIII скликання. 

  

1. 

  

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

про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування 

ліцензування   імпорту    активних    фармацевтичних    інгредієнтів) 

(реєстр. № 1498) (друге читання). 



  

В обговоренні питання прийняла участь народний депутат України Кужель О.В.  

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

(щодо скасування ліцензування  імпорту   активних   фармацевтичних   

інгредієнтів)  (реєстр.  № 1498)  (друге читання)  внести на розгляд 

Верховної Ради України і пропонувати прийняти у другому читанні та в 

цілому як Закон. 

2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України  від Комітету визначено Голову Комітету Галасюка Віктора 

Валерійовича. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кужель О.В. щодо проекту 

Закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності 

(реєстр. №  0934) (друге читання). 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України  – члени 

Комітету Дубінін О.І., Розенблат Б.С., а також представники міністерств та відомств:  Ляпіна 

К.М. – Голова Державної регуляторної служби України; Веремій І.Г. –  заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України; Лапа В.І. –  заступник Міністра аграрної політики 

та продовольства України; Паламарчук А.Б. – Голова Ради асоціації бюро кредитних історій 

України; Олійник О.Г. – начальник відділу ліцензування у сфері господарської  діяльності  

Міністерства  економічного  розвитку і торгівлі України;  Петухов І.М. –  віце-президент 

Українського союзу промисловців і підприємців з питань інформаційних технологій; 

Чайковський В.М. – заступник начальника управління карантину рослин Державної 

ветеринарної та фітосанітарної служби України. 

В   ході   обговорення   народний   депутат   України  –   заступник  Голови  Комітету 

Кужель О.В. рекомендувала підтримати відпрацьований текст законопроекту з урахуванням 

зауваження – пункт 4 частини першої статті 7 доповнити словами "закладів освіти".  

Одночасно було зазначено, що відпрацювання редакції частини 13 статті 13 відбудеться 

спільно з Головою державної регуляторної служби України – Ляпіною К.М. 



Заступник начальника управління карантину рослин Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби України – Чайковський В.М. вніс пропозицію, щодо включення до 

переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню додаткового пункту 

щодо проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом 

України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та 

карантинні  зони". (Не підтримано) 

  

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону України про ліцензування певних видів господарської 

діяльності (реєстр. № 0934) (друге читання), внести на розгляд Верховної 

Ради України і пропонувати прийняти у другому читанні та в цілому як 

Закон. 

2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України  від Комітету визначено заступника Голови Комітету Кужель 

Олександру Володимирівну. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію заступника Голови Комітету Кужель О.В. щодо проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) (друге читання) 

(реєстр. №  1580). 

  

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

народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Розенблат Б.С., Нечаєв О.І.; 

запрошені народні депутати України: Івченко В.Є. –  заступник Голови Комітету з питань 

аграрної політики та земельних відносин, Кулініч О.І. – член Комітету з питань аграрної 

політики та земельних відносин, Сторожук Д.І. –  член Комітету з питань податкової та митної 

політики, Сисоєнко І.В. – заступник Голови Комітету з питань охорони здоров'я;  

представники міністерств та відомств: Веремій І.Г., Глущенко С.М., Буравльов Л.О.  – 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Лапа В.І., Скочко Т.А. – Міністерство 

аграрної політики і продовольства України; Ляпіна К.М. – Голова Державної регуляторної 

служби України; Петухов І.М. – віце-президент Українського союзу промисловців і 

підприємців з питань інформаційних технологій; Янчук А.О. – перший заступник Голови 

Державної реєстраційної служби України.  



  

Під час обговорення даний законопроект був розглянутий постатейно. 

По кожній окремій поправці проводились голосування, а саме: 

  

1. Враховано поправку № 1 народного депутата України Продан О.П. У пункті 

1 розділу I законопроекту (щодо внесення змін до статті 41 Кодексу законів про працю 

України) у абзаці другому слова "протягом року" виключити (Підтримано 

одноголосно). 

  

2. Поправку № 18 народних депутатів України Галасюка В.В., Єфімова М.В., 

Кужель О.В., Розенблата Б.С., Хміля М.М. – відкликано. (Підтримано одноголосно) 

  

3. Поправку № 47 народного депутата України Дідича В.В. враховано частково. 

В останньому абзаці після слів "юридичним особам" доповнити словом "України". 

(Підтримано одноголосно) 

  

4. У Земельному кодексі України стаття 93 абзац 5 підпункт 4 пункту 5 

підтвердити в редакції,  прийнятій в першому читанні, а саме: "Строк оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого 

селянського господарства не може бути меншим як 7 років". (Підтримано більшістю 

голосів. Утримався  – Розенблат Б.С. ) 

  

5. У Цивільному кодексі України статтю 116 виключити. (Підтримано 

більшістю голосів. Утрималась – Кужель О.В. ) 

  

6. У Цивільному кодексі України частину 5 статті 245 залишити в остаточній 

редакції запропонованій  Комітетом. (Підтримано одноголосно) 

  

7. У Кримінальному  процесуальному кодексі України частину другу статті 168 

залишити в редакції Комітету, а саме: "Тимчасове вилучення електронних 

інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення 

фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, 

здійснюється лише у випадку, якщо вони прямо зазначені в ухвалі суду." (Підтримано 

одноголосно) 

  



8. У Законі України "Про оренду землі" стаття 15 "Умови договору оренди землі" 

залишити в редакції, прийнятій в першому читанні. (Підтримано одноголосно) 

  

9. Статтю 22 "Форма орендної плати" залишити в редакції, прийнятій у першому 

читанні, а слово "виключно" у першому абзаці – вилучити. (Підтримано одноголосно) 

  

10. У Законі України "Про особисте селянське господарство" пункт 39 залишити 

повністю в редакції, прийнятій у першому читанні.(Підтримано одноголосно) 

  

11. Враховано поправку № 246 народних депутатів України Галасюка В.В., 

Єфімова М.В., Кужель О.В., Розенблата Б.С. щодо виключення підпункту 2 пункту 40 із 

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців". (Підтримано більшістю голосів. Проти – Кривошея Г.Г. ) 

  

12. Враховано поправку № 267 народного депутата України Демчака Р.Є. 

(Підтримано більшістю голосів.  Проти – Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І.) 

  

13. Поправку № 301 народних депутатів України Галасюка В.В., Єфімова М.В., 

Кужель О.В., Розенблата Б.С., Хміля М.М. – відкликано. Пункт 44 абзацу 8 статті 9 

Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" залишити в 

редакції, прийнятій в першому читанні. (Підтримано одноголосно) 

  

14. Враховано поправку № 331 народних депутатів України Галасюка В.В., 

Єфімова М.В., Кужель О.В., Розенблата Б.С., Хміля М.М. В Законі України "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" в частині 1 статті 

9 останнього абзацу після слів "адміністративних послуг" доповнити словом  – 

"нотаріуси" (Підтримано більшістю  голосів. Утримався – Кривошея Г.Г.) 

  

В ході обговорення народний депутат України - член Комітету Кривошея Г.Г вніс 

пропозицію щодо включення слів "Торгово-промислова палата України" до пункту 51  

частини 1 статті 9 в останній абзац Закону України "Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень". (Рішення не прийнято) 

  

15. Враховано поправку № 336 народних депутатів України Галасюка В.В., 

Єфімова М.В., Кужель О.В., Розенблата Б.С., Хміля М.М. (Підтримано більшістю 

голосів.  Проти – Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І.) 

  



16. Враховано поправку № 347 народних депутатів України Галасюка В.В., 

Єфімова М.В., Кужель О.В., Розенблата Б.С., Хміля М.М. (Підтримано більшістю 

голосів.  Утримався – Кривошея Г.Г. ) 

  

17. Поправку № 348 народного депутата України  Пинзеника В.М. – відхилено. 

  

18. Редакційно враховано поправку № 397 народного депутата України 

Вадатурського А.О. – в частині 3 слова "порядок внесення виробників органічної 

продукції (сировини)" замінити на слова "порядок  ведення Реєстру". 

  

19. Поправку № 412 народного  депутата України Семенухи Р.С. та  поправку № 

413 народного  депутата України Сисоєнко І.В. – відхилено. В "Прикінцевих 

положеннях"  розділ II Закону України "Про дитяче харчування" залишено в редакції, 

прийнятій у першому читанні. 

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) (друге 

читання) ( реєстр. № 1580) внести на розгляд Верховної Ради України і 

пропонувати прийняти у другому читанні та в цілому як Закон. 

2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України  від Комітету визначено заступника Голови Комітету Кужель 

Олександру Володимирівну. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

  

  

4. 

4.1. 



  

СЛУХАЛИ: 

  

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо затвердження 

орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва на період другої сесії восьмого 

скликання (лютий – липень 2015 року). 

  

Заслухавши зазначену інформацію, члени  Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: Затвердити орієнтовний план роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва на період другої сесії 

восьмого скликання (лютий – липень 2015 року). 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

4.2. 

СЛУХАЛИ: 

  

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо  внесення пропозицій 

до порядку денного другої сесії Верховної Ради України VIII скликання. 

  

Заслухавши зазначену інформацію, члени  Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: Погодитись з пропозиціями Комітету щодо порядку денного другої сесії 

Верховної Ради України VIII скликання. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  



      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                        М.М. ХМІЛЬ 

 


