
Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

  

                                                        

                                                                    

Протокол засідання 

                                                          №26 

                                                                                                                 

                                                                                                       05     листопада          15    

  

  

 Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

       

Присутні: народні депутати України  –  члени Комітету Кіраль С.І., 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., Бондаренко О.А., Близненко Ю.М., Жовніренко О.В., 

Лебединська О.Ю.  

  

Запрошені: 

  

НЕФЬОДОВ 

Максим Євгенович 

  

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

СЕВОСТЬЯНОВА 

Наталія Іларіонівна 

– Перший заступник Міністра юстиції України; 

  



    

ПАЛАМАРЧУК 

Антоніна Борисівна  

  

– Голова Ради асоціації "Бюро кредитних історій України"; 

РИБЧАНОВСЬКА 

Ярослава Анатоліївна 

– представник Ради асоціації "Бюро кредитних історій 

України"; 

  

ШИМЧУК Анастасія 

  

– координатор проектів аналітичного центру "Український 

незалежний центр політичних досліджень"; 

  

ТАБАЛА  

Олена Миколаївна  

– головний спеціаліст департаменту економічного розвитку і 

регуляторної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України;  

СОЛОДКА 

Інна Василівна 

– заступник директора юридичного департаменту  Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; 

  

  

МЯГКОХОД Володимир 

  

  

– 

  

представник "Асоціації міст України"; 

ЛОСЬ  

Інна Іванівна 

– головний спеціаліст департаменту економічного розвитку і 

регуляторної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

  

КУЗНЄЦОВ 

Юрій Анатолійович 

  

  

– 

  

головний юрисконсульт, Національний банк України; 

БЕНЕДИСЮК 

Сергій Володимирович 

  

– директор департаменту державної реєстрації Міністерства 

юстиції України;  

КОНОТОПЕЦЬ 

Наталія Миколаївна 

– представник Міністерства юстиції України. 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й:  

  



1. Проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про 

стандартизацію і сертифікацію" (реєстр. № 3168  від 22.09.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Голуб В.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
2. Проект Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань (реєстр. № 2983 від 02.06.2015) (друге читання) 
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В.,  Алексєєв І.С., Галасюк В.В. та інші 

народні депутати України 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
3.  Р  і  з  н  е.  

3.1. Про незадовільне впровадження та невиконання деяких Законів України. 

  

3.2. Щодо пропозицій до проекту рекомендацій Парламентських слухань на тему:  

"Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу". 

  

  

  

1. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

Нефьодова М.Є. стосовно проекту Закону України про внесення змін до 

Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" 

(реєстр. № 3168).  

  

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

заступники Голови Комітету – Кіраль С.І., Кужель О.В. 

Народні депутати – члени Комітету під час обговорення законопроекту наголосили, що 

прийняття законопроекту дозволить спростити доступ вітчизняної продукції на ринки СНД та 

світові ринки, реалізувати право виробника та споживача на отримання достовірної інформації 

про харчовий продукт та підвищити конкурентоспроможність української продукції. Під час 

розгляду законопроекту було запропоновано внести уточнення до статті 13 - речення в такій 

редакції : "Такі сертифікати не можуть вимагатися на території України." 

  



УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів 

України "Про стандартизацію і сертифікацію" (реєстр. № 3168), поданий 

народним депутатом України Голубом В.В., внести на розгляд Верховної 

Ради України та рекомендувати прийняти його за основу та в цілому як 

Закон з доданням до статті 13 речення в такій редакції: "Такі сертифікати 

не можуть вимагатися на території України." з відповідним техніко-

юридичним опрацюванням.  

  

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. стосовно проекту Закону 

України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань (реєстр. № 2983) (друге читання). 

  

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

заступники Голови Комітету – Кіраль С.І., Кужель О.В., Розенблат Б.С.; Севостьянова Н.І. – 

заступник Міністра юстиції України; Паламарчук А.Б. – Голова Ради асоціації "Бюро 

кредитних історій України". 

 В ході обговорення  народні депутат України – члени Комітету вирішили статтю 11  

проекту Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань" доповнити: 

у частині другій новим пунктом 7 наступного змісту "7) прямого доступу для суб’єктів 

приватного права до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі 

реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним 

адміністратором."; 

новою частиною 3 наступного змісту: 

"3. Банки, бюро кредитних історій на свій електронний запит отримують інформацію 

з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або 

в іншому форматі у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених 

з технічним адміністратором.". 

Частини 3 – 6 статті 11 вважати відповідно частинами 4 – 7. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 



  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (реєстр. № 2983) 

(друге читання), поданий народними депутатами України Ляшком О.В.,  

Алексєєвим І.С., Галасюком В.В. та іншими народними депутатами 

України, внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати 

прийняти його у  другому читанні та в цілому як Закон з відповідним 

техніко-юридичним опрацюванням.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

3.  

Р і з н е. 

3.1. 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кужель О.В. про незадовільне 

впровадження Закону України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності" № 222 – VIII,  прийнятого Верховною радою України у березні 

поточного року.  

  

            В обговоренні зазначеного питання взяли участь Галасюк В.В., Хміль М.М.,    

Розенблат Б.С.  

  

 Під час обговорення цього Закону було зазначено про необхідність отримання 

інформації про хід його впровадження і виконання, а також законів України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність 

суб’єктів господарювання" та "Про внесення змін до Закону України "Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з 

реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони лісоматеріалу у 

необробленому вигляді". 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного надання 

інформації про прийняті підзаконні нормативно-правові акти та здійснення 

інших заходів про  імплементацію наступних законів України: 

  

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання         № 

1600-VII від 22.07.2014 року; 

  

2. Про ліцензування видів господарської діяльності № 222–VIII від 

02.03.2015 року; 

  

3. Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного 

регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, 

пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо 

тимчасової заборони лісоматеріалу у необробленому вигляді № 325–

VIII від 09.04.2015 року. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

 3.2. 

 Голова Комітету Галасюк В.В. звернувся до народних депутатів України – членів 

Комітету щодо опрацювання зведеного проекту рекомендацій Парламентських слухань на 

тему:  "Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу", які 

відбулися 30 вересня 2015 року та надати пропозиції до їх остаточного варіанту. 

  

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В.ГАЛАСЮК 

  

  

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М.ХМІЛЬ 


