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Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Розенблат Б.С. 

  

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

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Жовніренко О.В., Терегейло Ю.В.  

  

Запрошені: 

  

КРИВЕНКО 

Віктор Миколайович 

  

– народний депутат України, заступник Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету; 

КЛИМЕНКО 

Юлія Леонідівна 

  

– заступник Міністра – керівник апарату Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

КОВАЛІВ – Перший заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України; 



Юлія Ігорівна 

  

ЖЕЛЕЗНЯК 

Ярослав Іванович 

  

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; 

ПРОКОПЕЦЬ 

Валерій Юрійович 

– директор департаменту розвитку підприємництва та 

регуляторної політики Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України; 

  

ГРИШКЕВИЧ 

Оксана Миколаївна 

– в.о. директора департаменту залучення інвестицій 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ГРЕГІРЧАК 

Ярослав 

  

– заступник бізнес-омбудсмена в Україні; 

ДІВАЄВА 

Ірина Володимирівна  

– заступник начальника управління космічної виробничої 

інфраструктури – начальник відділу Державного 

космічного агентства України; 

  

М'ЯСНИКОВ 

Андрій Анатолійович 

  

  

  

– 

  

заступник директора департаменту озброєння та військової 

техніки Міністерства оборони України; 

ЗАХАРЧЕНКО 

Сергій Васильович 

– заступник генерального директора ДП "Виробниче 

об'єднання  "Південний  машинобудівний  завод" ім. О.М. 

Макарова". 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про фінансове оздоровлення 

державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені 

О.М.Макарова" щодо забезпечення фінансової стабільності (реєстр. № 4130 від 23.02.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Тимошенко Ю.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  



2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" 

щодо державних інвестиційних проектів (реєстр. № 4132 від 23.02.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
3. Проект Закону України про Установу бізнес-омбудсмена 

(реєстр. № 4299 від 24.03.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
4. Різне. 

  

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

скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності                   (реєстр. 

№ 2498а  від 11.08.2015) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

2. Про результати виїзного засідання Комітету на тему: "Пріоритети промислової 

політики і проблеми реального сектору економіки Харківщини та України загалом". 

  

  

1. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію начальника управління Державного космічного агентства 

України Діваєвої І.В. щодо проекту Закону України  про внесення змін до 

Закону України "Про фінансове оздоровлення державного підприємства 

"Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені 

О.М.Макарова"     щодо    забезпечення   фінансової   стабільності   (реєстр. 

№ 4130 від 23.02.2016). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник генерального директора ДП 

"Виробниче об'єднання  "Південний  машинобудівний  завод" ім. О.М. Макарова" Захарченко 

С.В.; народні депутати України – Голова Комітету Галасюк В.В., заступники Голови Комітету 

Кужель О.В., Кіраль С.І., член Комітету Гіршфельд А.М.; заступник Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету Кривенко В.М. 



В ході обговорення народні депутати України – члени Комітету відмітили унікальність 

згаданого підприємства та його надзвичайне значення для України як космічної держави на 

міжнародній арені. Було зауважено, що на підприємстві склалась катастрофічна ситуація: 

через відсутність замовлень завод простоює, понад рік працівники не отримують заробітну 

плату. Численні доручення  Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 

виправлення ситуації на підприємстві не сприяють стабілізації стану справ. 

З метою нагальної потреби вжиття термінових заходів стосовно порятунку 

Південмашу, члени Комітету вважають за необхідне викласти пункт перший Розділу І 

законопроекту в такій редакції:  

"абзац другий статті 1 викласти у такій редакції: 

 підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами 

протягом 10 років починаючи з 2020 року відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів 

України плану розвитку підприємства погодженого з Комітетом Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва. 

На суму заборгованості не нараховуються відсотки. 

Відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття цього Закону 

сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості. 

Нараховані штрафні санкції списуються." 

Також в ході обговорення питання заступник Голови Комітету Кіраль С.І. 

запропонував після прийняття законопроекту за основу провести комітетські слухання з 

метою обговорення плану розвитку Південмашу і взагалі комплексного  розвитку космічної 

галузі України. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче 

об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова" щодо 

забезпечення фінансової стабільності (реєстр. № 4130), поданий 

народним депутатом України Тимошенко Ю.В., внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його із зазначеними 

правками у першому читанні за основу та в цілому як Закон з необхідним 

техніко-юридичним опрацюванням. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 "За" – 5; 

 "Утримались" – 1 (Кіраль С.І.). 

            Не голосував – 1. 



  

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 Установу бізнес-омбудсмена (реєстр. № 4299 від 24.03.2016). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник бізнес-омбудсмена в 

Україні Грегірчак Я.; заступник Голови Комітету Кужель О.В. 

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ:  Проект   Закону   України    про   Установу  бізнес-омбудсмена  (реєстр.  

№ 4299), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати у першому читанні прийняти 

його за основу. 

  

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 деяких законодавчих актів України щодо скорочення 

дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності                   

(реєстр. № 2498а  від 11.08.2015) (друге читання) 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Міністра – керівник апарату 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Клименко Ю.Л., радник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі Железняк Ярослав Іванович; заступник Голови Комітету 

Кужель О.В. 

За результатами обговорення порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання 

члени Комітету 



  

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

України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. № 2498а від 11.08.2015) (друге 

читання), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його у другому 

читанні та в цілому як Закон з відповідними техніко-юридичними 

правками.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

4. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Першого заступника Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України Ковалів Ю.І. щодо проекту Закону України про внесення 

змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" щодо державних 

інвестиційних проектів (реєстр. №  4132 від 23.02.2016). 

  

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови Комітету  Кужель 

О.В., Кіраль С.І, член Комітету Гіршфельд А.М. 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету зазначили,  що його прийняття  

дозволить привести Закон України “Про інвестиційну діяльність” у відповідність із Законом 

України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних 

проектів” та дозволить спростити механізм оцінки, відбору і надання державної підтримки для 

реалізації інвестиційних проектів, забезпечити гармонізацію з бюджетним законодавством 

процесу відбору державних інвестиційних проектів та моніторинг реалізації зазначених 

інвестиційних проектів. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

інвестиційну діяльність" щодо державних інвестиційних проектів 

(реєстр. №  4132), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на 



розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його у 

першому читанні за основу. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

Різне. 

 1.  

  

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. про результати виїзного 

засідання Комітету на тему: "Пріоритети промислової політики і 

проблеми реального сектору економіки Харківщини та України загалом". 

  

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь перший заступник Голови Комітету 

Єфімов М.В., заступник  Голови Комітету Кужель О.В., член Комітету Гіршфельд А.М.; 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ковалів Ю.І.    
 Під час розгляду проекту рішення Комітету за результатами виїзного засідання було 

обговорено питання щодо доцільності створення Міністерства промислової політики, як 

окремого органу, який має опікуватись промисловою та інноваційною політикою країни. 
В результаті обговорення на голосування було поставлено два варіанти рішення 

Комітету: 
  
I. Запропонований варіант: 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

  

КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОЇ  

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

  

м. Київ        30 березня 2016 р. 

  

  



Про результати виїзного засідання Комітету на тему: "Пріоритети промислової політики і 

проблеми реального сектору економіки Харківщини та України загалом" 

________________________________________________________ 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. про хід та 

результати виїзного засідання Комітету на тему: "Пріоритети промислової політики і 

проблеми реального сектору економіки Харківщини та України загалом", яке відбулося 

25 березня 2016 року у м. Харкові, 

  

Комітет  в и р і ш и в: 

  

1. Запровадити практику проведення регулярних виїзних засідань Комітету по Україні, у 

т.ч. на конкретних підприємствах, для поглибленого розгляду регіональної та галузевої 

проблематики та напрацювання шляхів її розв’язання; 

  

2. Доручити Голові Комітету звернутись до Голови Верховної Ради України щодо 

прискорення розгляду та прийняття проектів законів України, спрямованих на підтримку і 

розвиток промисловості та стимулювання інвестицій, зокрема проекту Закону України "Про 

спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності із застосуванням принципу 

субсидіарності в Україні" (реєстр. №3544 від 27.11.2015 р.). 

  

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України: 

  

організувати постійний двосторонній діалог з об’єднаннями роботодавців, 

промисловців, підприємців для вивчення та вирішення галузевих проблем та створення умов 

розвитку; 

  

підтримати модель промислової політики, затверджену Комітетом Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва на засіданні 2 березня 2015 р., як 

основу для розробки урядової промислової політики як в частині інституційної, так і в частині 

галузевої складової; 

  

створити Міністерство промисловості України, яке на основі кращого світового досвіду 

має опікуватись промисловою та інноваційною політикою країни. 

  



"За" – 5; 

 "Проти" – 1 (Кужель О.В.). 

Не голосував – 1. 

  
  
II. Варіант з викладенням абзацу четвертого пункту 3 рішення Комітету в такій 

редакції: "запровадити посаду першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України, до компетенції якого мають відноситись виключно питання промисловості". 

  

"За" – 2; 

"Утримались" – 4 (Галасюк В.В., Гіршфельд А.М., Єфімов М.В.,  Розенблат Б.С.).  

"Не голосував" – 1. 

  

   

За результатами голосування народними депутатами України – членами Комітету 

більшістю голосів було ухвалено запропонований варіант рішення Комітету з питань 

промислової політики та підприємництва від 31 березня 2016 року "Про результати виїзного 

засідання Комітету на тему: "Пріоритети промислової політики і проблеми реального сектору 

економіки Харківщини та України загалом". 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

     

      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                    М.М. ХМІЛЬ 

 


