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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.                                

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд А.М., 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., Кравченко М.М., 

Бондаренко О.А., Жовніренко О.В., Лебединська О.Ю., Терегейло Ю.В.  

  

  

Запрошені: 

  

НЕФЬОДОВ 

Максим Євгенович 

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ЛОСЬ  

Інна Іванівна 

– 

  

головний спеціаліст Департаменту з економічного розвитку 

та регуляторної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 



  

  

ЯНОВИЧ 

Валентина Іванівна 

  

АТАМАНЕНКО 

Віра Андріївна 

  

  

– 

  

  

– 

  

начальник управління оцінки відповідності Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

заступник начальника відділу оцінки відповідності 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

МАРКУСЬ 

Олена Анатоліївна 

– головний спеціаліст Департаменту регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ЖЕЛЕЗНЯК 

Ярослав Іванович  

  

ЖАРКОВА Оксана  

  

– 

  

  

– 

радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; 

  

координатор комітету Європейської Бізнес Асоціації;   

КРАСОВСЬКИЙ  

Олександр Олегович 

– заступник голови Всеукраїнсько-громадського об’єднання 

«Союз захисту підприємців»; 

САГАЛЬ  

Сергій Захарович 

  

– голова асоціації «Меблідеревпром»; 

  

РОМАНОВИЧ 

Дмитро Олегович 

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; 

  

  

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 

технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 3724 від 28.12.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Підлісецький Л.Т., Опанасенко О.В., 

Романова А.А., Логвинський Г.В., Соловей Ю.І., Кужель О.В., Галасюк В.В., Єфімов М.В. 
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2. 

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

4. 

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

використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями     (реєстр. 

№ 4194 від 10.03.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Голуб В.В., Сотник О.С. 
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Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо скасування 

дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або 

регіонального нагляду (реєстр. № 4610 від 06.05.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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Проект Закону України про внесення змін до статті 3 Закону України "Про особливості 

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

реалізацією та експортом лісоматеріалів" (реєстр. № 2461а від 29.07.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи:  Дзюблик П.В., Мацола Р.М.,  Рибак І.П.,  Дирів А.Б. 
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5. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. № 4958 

від 12.07.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Южаніна Н.П.,   Галасюк В.В.,  Кривошея Г.Г., Єфімов 

М.В., Маркевич Я.В., Хміль М.М., Дубінін О.І., Нечаєв О.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
    

  1. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. № 

4958 від 12.07.2016). 

  

          В обговоренні зазначеного питання взяли участь секретар Комітету Хміль М.М.; 

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов М.Є.  



Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету зазначили, що 

прийняття проекту Закону сприятиме зниженню регуляторного навантаження у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, спрощенню ведення бізнесу при експорті/імпорті спирту, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зростанню привабливості України для іноземних 

суб’єктів господарювання та інвесторів, зростанню зовнішньоторговельного обороту держави 

в цілому, покращенню умов ведення бізнесу та зменшенню адміністративного навантаження 

на малий та середній бізнес в Україні, а саме у сфері експорту/імпорту спирту, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів шляхом скасування такого ліцензування. А також проектом 

передбачено відміну подання звіту, який запроваджено у 2016 році для суб’єктів 

господарювання, що провадять роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими 

виробами і запровадження уточнюючого звіту для суб’єктів господарювання, що провадять 

оптову торгівлю. 

За результатами обговорення члени Комітету 

  

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

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності (реєстр. № 4958 від 12.07.2016) внести на розгляд Верховної 

Ради України та рекомендувати прийняти його в першому читанні за 

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

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Не голосували» - 3 (Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Гіршфельд А.М.) 

  

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 статті 3 Закону України "Про особливості державного 

регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з 

реалізацією та експортом лісоматеріалів" (реєстр. № 2461а від 29.07.2015). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови Комітету Розенблат 

Б.С., секретар Комітету Хміль М.М., члени Комітету – народні депутати України Гіршфельд 

А.М,  Дубінін О.І. 



За результатами обговорення члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про внесення змін до статті 3 Закону України 

"Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів" (реєстр. № 2461а від 29.07.2015) внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати повернути його суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

«За» - 7; 

«Проти» - 0; 

«Не голосували» - 2 (Кривошея Г.Г., Кужель О.В.) 

  

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 технічних 

регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 3724 від 28.12.2015). 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови Комітету Розенблат 

Б.С., секретар Комітету Хміль М.М., члени Комітету – народні депутати України Гіршфельд 

А.М,  Дубінін О.І., Нечаєв О.І.; Нефьодов М.Є. заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України. 

Народні депутати України – члени Комітету, ретельно розглянувши висновки до 

зазначеного законопроекту та пропозиції експертів, які були залучені до його обговорення, 

дійшли висновку, що законопроект потребує доопрацювання з метою його подальшого 

вдосконалення. Було запропоновано виключити зазначений проект із порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України, включивши його до розділу III пропозицій до порядку 

денного пятої сесії Верховної Ради України VIII cкликання. 

За результатами обговорення члени Комітету  

  

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

України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності          (реєстр. 

№ 3724 від 28.12.2015) внести на розгляд Верховної Ради України та 



рекомендувати повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

«За» - 7; 

«Проти» - 0; 

«Не голосували» - 2 (Кривошея Г.Г., Кужель О.В.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

 4. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

використання печаток юридичними особами та фізичними - особами 

підприємцями (реєстр. № 4194 від 10.03.2016). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови Комітету    Кужель 

О.В., Розенблат Б.С., секретар Комітету Хміль М.М.; Железняк Я.І. – радник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України.  

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, погодились з 

необхідністю зменшення правової невизначеності у сфері використання печаток та створення 

реальної можливості здійснювати господарську діяльність без використання печаток. 

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету   

  

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

України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-

особами підприємцями (реєстр. № 4194 від 10.03.2016) внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його у першому 

читанні за основу. 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

«За» -5; 

«Утримались» -1 (Нечаєв О.І.); 



«Проти» - 0; 

«Не голосували» - 3 (Кривошея Г.Г., Єфімов М.В., Гіршфельд А.М.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

5. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

Нефьодова М.Є. щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, 

щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду 

(реєстр. № 4610 від 06.05.2016). 

  

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

заступник Голови Комітету Кужель О.В.  

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету зазначили, що 

прийняття проекту Закону сприятиме зниженню регуляторного навантаження у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, зменшенню кількості дозвільних документів, що подаються 

суб’єктами до митного оформлення при імпорті товарів. 

Разом з тим, в ході обговорення було наголошено на необґрунтованості розширення 

повноважень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі у питанні зміни строків подання та 

переліку відомостей щодо ввезених товарів, які пропонується надати Комісії зазначеним 

законопроектом. З метою недопущення розширення невластивих Комісії повноважень, було 

прийнято рішення абзац 5 підпункту 3 пункту  1  розділу І, а саме «Інша періодичність подання 

відомостей та інші відомості щодо ввезеного товару можуть визначатися  додатково у рішенні 

Комісії.» виключити. 

За результатами обговорення члени Комітету 

  

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

щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких 

застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду              (реєстр. 

№ 4610 від 06.05.2016) внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу з 

виключенням абзацу 5 підпункту 3 пункту  1  розділу І законопроекту, а 

саме: «Інша періодичність подання відомостей та інші відомості щодо 

ввезеного товару можуть визначатися  додатково у рішенні Комісії.». 

  



Рішення прийнято більшістю голосів. 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Не голосували» - 3 (Єфімов М.В., Гіршфельд А.М., Нечаєв О.І.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

  

      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                    М.М. ХМІЛЬ 

 


