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Голова Комітету Галасюк В.В.

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., 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.,
Лебединська О.Ю.,
Терегейло Ю.В.,
Жовніренко О.В., Стьопіна К.А.
Порядок денний:
1.

Проект Закону України "На захист українських експортерів!" (про внесення змін до
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність") (реєстр. № 7365 від
06.12.2017)
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В., Галасюк В.В., Вовк В.І.,
Довбенко М.В., Хміль М.М., Журжій А.В., Єфімов М.В., Головко М.Й., Соловей Ю.І.,
Пашинський С.В., Мельник С.І., Кривенко В.В., Дзюблик П.В., Нечаєв О.І.,
Бандуров В.В., Кіраль С.І., Біловол О.М., Пономарьов О.С., Кривошея Г.Г.,
Продан О.П., Денисенко В.І., Лабазюк С.П., Дубінін О.І., Кривенко В.М.,
Маркевич Я.В., Вадатурський А.О., Козаченко Л.П.
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2.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на
період проведення антитерористичної операції" щодо відновлення можливостей
розвитку малого та середнього бізнесу з використанням позикового фінансування на
території проведення антитерористичної операції (реєстр. № 7338 від 27.11.2017)
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Єфімов М.В., Галасюк В.В., Кривошея Г.Г.,
Кужель О.В.
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1.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону
України "На захист українських експортерів!" (про внесення змін до
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність") (реєстр. № 7365
від 06.12.2017).

За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України "На захист українських експортерів!" (про
внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність")
(реєстр. № 7365 від 06.12.2017), поданий народними депутатами України
Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І., Довбенком М.В.,
Хмілєм М.М., Журжієм А.В., Єфімовим М.В., Головком М.Й.,
Солов`єм Ю.І., Пашинським С.В., Мельником С.І., Кривенком В.В.,
Дзюбликом П.В., Нечаєвим О.І., Бандуровим В.В., Кіралєм С.І.,
Біловолом О.М., Пономарьовим О.С., Кривошеєю Г.Г., Продан О.П.,
Денисенком В.І., Лабазюком С.П., Дубініним О.І., Кривенком В.М.,
Маркевичем Я.В., Вадатурським А.О., Козаченком Л.П., внести на
розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами
розгляду у першому читанні прийняти за основу.
Рішення прийнято більшістю голосів.
"За" – 6;
"Проти" – 1 (Кужель О.В.);
"Не голосував" – 1 (Кривошея Г.Г.).
Співдоповідач від Комітету 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 Закону України "Про тимчасові заходи на
період проведення антитерористичної операції" щодо відновлення
можливостей розвитку малого та середнього бізнесу з використанням
позикового фінансування на території проведення антитерористичної
операції (реєстр. № 7338 від 27.11.2017).

Під час розгляду законопроекту народні депутати України – члени Комітету
висловились про доцільність поліпшення інвестиційного клімату та врегулювання питання
забезпечення чинних та нових іпотечних договорів об’єктами нерухомого майна, що
знаходяться на підконтрольній державній владі частині території проведення
антитерористичної операції.
Разом з тим, народними депутатами України було зауважено, що задля уникнення
неоднозначного трактування норм законопроекту необхідно в його редакцію внести
відповідні техніко-юридичні зміни.
Враховуючи наведене, народні депутати України – члени Комітету прийняли рішення
проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на
період проведення антитерористичної операції" щодо відновлення можливостей розвитку
малого та середнього бізнесу з використанням позикового фінансування на території

проведення антитерористичної операції (реєстр. № 7338) внести на розгляд Верховної Ради
України та рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу та в цілому як Закон з
техніко-юридичним опрацюванням та з наступними змінами:
1) Абзац другий пункту 1 Розділу І викласти в наступній редакції:
«Положення частини першої та частини другої цієї статті не поширюються на
нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за
кредитними договорами та договорами позики, укладеними з юридичними особами і
фізичними особами – підприємцями, місцезнаходженням яких є територія проведення
антитерористичної операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбаченими
частиною четвертою статті 4 цього Закону, якщо такі договори укладені після 01 січня 2018
року або до яких після 01 січня 2018 року за погодженням сторін вносились зміни в частині
продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних
санкцій».
2) Абзац другий пункту 2 Розділу І викласти в наступній редакції:
«Положення частини першої цієї статті, крім зупинення дії статті 40 (у частині
виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є
судове рішення про звернення стягнення на такі об'єкти), не поширюються на нерухоме
майно фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб – суб'єктів малого і середнього
підприємництва, місце розташування якого є територія проведення антитерористичної
операції, крім населених пунктів згідно з переліками, передбаченими частиною четвертою
статті 4 цього Закону, оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за
договорами, укладеними після 01 січня 2018 року, або за договорами, до яких після 01 січня
2018 року за погодженням сторін вносились зміни в частині продовження строків виконання
зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій».
УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"
щодо відновлення можливостей розвитку малого та середнього бізнесу з
використанням позикового фінансування на території проведення
антитерористичної операції (реєстр. № 7338 від 27.11.2017), поданий
народними депутатами України Єфімовим М.В., Галасюком В.В.,
Кривошеєю Г.Г., Кужель О.В., внести на розгляд Верховної Ради України
та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти
за основу та в цілому як Закон з техніко-юридичним опрацюванням та з
вищезазначеними змінами.
Рішення прийнято більшістю голосів.
"За" – 7;
"Утримався" – 1 (Кіраль С.І.).
Співдоповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.
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