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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В 

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд А.М., 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., Лебединська О.Ю., Терегейло Ю.В.  

  

  

Запрошені: 

  

КЛИМЕНКО 

Юлія Леонідівна 

  

– заступник Міністра – керівник апарату Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

НЕФЬОДОВ 

Максим Євгенович 

  

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  



ЖЕЛЕЗНЯК 

Ярослав Іванович 

  

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; 

ЛЯПІНА 

Ксенія Михайлівна 

  

– Голова Державної регуляторної служби України; 

ЛЕЩЕНКО 

Анатолій Олексійович 

– начальник управління нормативно-правового забезпечення 

Міністерства юстиції України; 

  

ПРОКОПЕЦЬ 

Валерій Юрійович 

– заступник директора департаменту розвитку 

підприємництва та регуляторної політики Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

КІСЬ 

Віктор Сергійович 

  

– головний юрисконсульт НБУ 

КАТУНІН 

Валерій Михайлович 

  

– заступник директора ТОВ «ВторметЕкспорт»; 

ТАЛАЛАЙ 

Олена Вікторівна 

  

– IT асоціація; 

КРАСОВСЬКИЙ 

Олександр Олегович 

  

– заступник голови ВГО «Союз захисту підприємництва»; 

САВАРЕЦЬ Андрій – експерт з правових питань програми USAID ЛЕВ; 

  

БАЗИЛЕВИЧ Денис – експерт з питань адвокатства програми USAID ЛЕВ; 

  

  

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 

забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до 

його статутного капіталу (реєстр. № 2764 від 30.04.2016) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Семенуха Р.С., Данченко О.І., Діденко І.А., Кишкар 

П.М., Рибак І.П., Галасюк В.В., Острікова Т.Г. 
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2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо відміни сплати адміністративного збору 

окремим групам громадян  (реєстр. № 4278 від 18.03.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Сисоєнко І.В., Шинькович А.В., Кодола О.М., 

Кривошея Г.Г., Ревега О.В., Кудлаєнко С.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

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

щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг (реєстр. № 4496 від 

21.04.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Пташник В.Ю., Голуб В.В., Продан О.П., Маркевич 

Я.В., Вадатурський А.О., Юринець О.В., Галасюк В.В., Шкрум А.І., Луценко І.В., Козаченко 

Л.П., Кіраль С.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
4. Проект Закону України про внесення змін до статті 3 Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо вдосконалення процедур 

державної регуляторної політики (реєстр. № 4561 від 04.05.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

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

вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання (реєстр. № 4562 

від 04.05.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
6. Пропозиції Президента до Закону України "Про внесення зміни до статті 13 Закону України 

"Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на 

внутрішньому ринку" (реєстр. № 3868 від 02.02.2016) 



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

Єфімов М.В., Козаченко Л.П., Хміль М.М., Кривошея Г.Г., Кривенко В.М., Курячий М.П., 

Соловей Ю.І., Довгий О.С., Розенблат Б.С., Вовк В.І., Чижмарь Ю.В., Маркевич Я.В., 

Домбровський О.Г., Кошелєва А.В., Дубінін О.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
7. Проект Закону України про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас" 

(реєстр. № 2419 від 19.03.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Долженков О.В., Воропаєв Ю.М. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

  

1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо Пропозицій Президента 

до Закону України "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" щодо зменшення дефіциту брухту 

чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 3868 від 02.02.2016). 

  

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В., секретар Комітету – Хміль М.М.; Нефьодов М.Є. – заступник Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України. 

Проаналізувавши Пропозиції Президента України до зазначеного Закону народні 

депутати України – члени Комітету визнали доцільним погодитись з ними. 

За результатами обговорення члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України підтримати Пропозиції 

Президента України до Закону України "Про внесення зміни до статті 13 

Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо зменшення 

дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 3868 

від 02.02.2016). 

  

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 і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо 

усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг (реєстр. № 4496 

від 21.04.2016). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови Комітету Кужель 

О.В., Розенблат Б.С., секретар Комітету Хміль М.М., члени Комітету – народні депутати 

України Нечаєв О.І., Гіршфельд А.М., Кривошея Г.Г.; Нефьодов М.Є. – заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України, Железняк Ярослав Іванович – радник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України; Ляпіна К.М. – Голова Державної регуляторної 

служби України; Саварець Андрій – експерт з правових питань програми USAID ЛЕВ, Талалай 

О.В. – ІТ асоціація.  

За результатами обговорення члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про внесення змін і доповнень до деяких 

законодавчих актів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для 

експорту послуг (реєстр. № 4496 від 21.04.2016), поданий народними 

депутатами України Пташник В.Ю., Голубом В.В. та іншими народними 

депутатами України, внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти його 

за основу.  

  

           Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 4; 

"Утримались" – 0  

"Проти" – (Кужель О.В., Гіршфельд А.М., Нечаєв О.І.) 

  

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 відміни сплати 

адміністративного збору окремим групам громадян  (реєстр. № 4278 від 

18.03.2016). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В., секретар Комітету Хміль М.М., народний депутат України – член Комітету Нечаєв О.І.; 

Ляпіна К.М. – Голова Державної регуляторної служби України. 

За результатами обговорення члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Перенести прийняття рішення щодо проекту Закону України  про 

внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо відміни сплати 

адміністративного збору окремим групам громадян  (реєстр. № 4278 від 

18.03.2016) на наступне засідання Комітету.  

  

  

4. 

  

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

про внесення змін до статті 3 Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо 

вдосконалення процедур державної регуляторної політики (реєстр. № 4561 

від 04.05.2016). 

  

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В.; Кліменко Ю.Л. – заступник Міністра – керівник апарату Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України; Ляпіна К.М. – Голова Державної регуляторної служби України. 

За результатами обговорення члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: Перенести прийняття рішення щодо проекту Закону України  про 

внесення змін до статті 3 Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо 

вдосконалення процедур державної регуляторної політики (реєстр. № 

4561 від 04.05.2016) на наступне засідання Комітету. 

  

5. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам 

господарювання (реєстр. № 4562 від 04.05.2016).  

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В.; Нефьодов М.Є. – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України. 

За результатами обговорення члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ:  Перенести прийняття рішення щодо проекту Закону України  про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

надання  адміністративних  послуг  суб'єктам  господарювання (реєстр. 

№ 4562 від 04.05.2016) на наступне засідання Комітету.  

  

  

6. 

  

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

про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас" 

(реєстр. № 2419 від 19.03.2015). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В., секретар Комітету – Хміль М.М., член Комітету – народний депутат України  Нечаєв О.І. 

Під час розгляду законопроекту народні депутати України – члени Комітету 

висловились про необхідність відновлення об’єктів промисловості, транспортної та соціальної 

інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення 

нових робочих місць, прискорення соціально-економічного розвитку окремих районів 

Донецької та Луганської областей. Але, при цьому відзначили, що вирішити ці питання у 

запропонований законопроектом спосіб неможливо, тому необхідно підготувати звернення до 



Кабінету Міністрів України та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо-переміщених осіб щодо визначення їх позиції та надання можливих зауважень і 

пропозицій до положень законопроекту, або напрацювання альтернативної моделі 

концептуальних комплексних заходів відновлення Донбасу.  

  

За результатами обговорення члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Перенести прийняття рішення щодо проекту Закону України про 

створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас" (реєстр. 

№ 2419 від 19.03.2015) на наступне засідання Комітету.  

  

  

  

7. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до 

товариства на внесок до його статутного капіталу (реєстр. № 2764 від 

30.04.2016)  (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови  Комітету  Кужель 

О.В. 

За результатами обговорення члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Перенести прийняття рішення щодо проекту Закону України  про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок 

до його статутного капіталу (реєстр. № 2764 від 30.04.2016), 

підготовлений до другого читання, на наступне засідання Комітету.  

  

  

  

  



ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

     

      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                    М.М. ХМІЛЬ 

 


