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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.                      

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Єфімов М.В., 

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., Жовніренко О.В., Лебединська О.Ю., 

Терегейло Ю.В.  

Запрошені: 

  

ПТАШНИК 

Вікторія Юріївна 

– народний депутат України; 

  

  
НЕФЬОДОВ 

Максим Євгенович 

– перший заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України; 

  
МИКОЛЬСЬКА 

Наталія Ярославівна 

  

– 

  

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України – Торговий представник України; 

  



ФРОЛОВ 

Олег Володимирович 

  

– 

  

заступник Голови Служби безпеки України; 

  

ПУШКАР 

Анатолій Петрович 

  

– Президент Української Асоціації «Укрелектрокабель»; 

  

ВІТКІН  

Леонід Михайлович 

– директор департаменту технічного регулювання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  
ГРИНЧУК 

Тетяна Володимирівна 

  

– 

  

начальник управління реформування системи державного 

контролю та внутрішньої торгівлі Департаменту розвитку 

бізнес-клімату Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України; 

  
ЮЗБА 

Валерій Олександрович 

  

– віце-президент Київської міської асоціації промисловості, 

будівництва, транспорту та зв’язку Асоціації «Київ»; 

  

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

Дмитро Юрійович 

– старший консультант управління правового забезпечення 

Служби безпеки України; 

  

ТАБАЛА 

Олена Миколаївна 

  

– головний спеціаліст департаменту економічного розвитку і 

регуляторної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

  

ТАНДУРА  

Сергій Володимирович 

  

– президент Асоціації «Укрспецтехпром»; 

  

ТЕРЕЩЕНКО Олександр – представник Європейської Бізнес Асоціації; 

  

ЮЖДА 

Сергій Петрович 

  

– радник президента асоціації «Укрспецтехпром»; 

  

НЕКРАХА 

Дмитро Олегович 

– директор Українського науково-дослідного інституту 

спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки 

України; 

  

КУЛИКОВА Вікторія  

  

– представник Європейської Бізнес Асоціації; 



КУРДЮКОВ Ярослав 

  

– представник Європейської Бізнес Асоціації; 

ЖЕЛЕЗНЯК Ярослав – радник першого віце-прем'єр-міністра – Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. зі 

зв'язків з Верховною Радою України. 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

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

здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції (реєстр. № 5450 

від 24.11.2016)  

суб'єкт законодавчої  ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

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

забезпечення дотримання прав осіб при проведенні перевірок характеристик нехарчової 

продукції (реєстр. № 5450-1 від 07.12.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Пташник В.Ю., Дерев'янко Ю.Б., Острікова Т.Г., 

Маркевич Я.В., Шкрум А.І., Юринець О.В., Рябчин О.М., Соловей Ю.І., Вадатурський А.О., 

Кишкар П.М., Дубінін О.І., Дідич В.В., Хлань С.В., Кривошея Г.Г., Семенуха Р.С., Розенблат 

Б.С., Кудлаєнко С.В., Романовський О.В., Кіраль С.І., Журжій А.В. 
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Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо технічного 

регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку 

та інших технічних засобів негласного отримання інформації 

(реєстр. № 6088 від 15.02.2017)  

суб'єкт законодавчої  ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
4. 

  

  

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

ресторанного господарства (реєстр. № 5186 від 27.09.2016)  

суб'єкт законодавчої  ініціативи: н.д. Тарута С.О. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництваІ 



  

  

5.  

  

Інформацію щодо Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі України 2017-2021. 

  

 1. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

ресторанного господарства (реєстр. № 5186 від 27.09.2016). 

  

  В обговоренні зазначеного питання взяв участь перший заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов М.Є. 

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, зазначили, що 

необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена введенням визначення «ресторанне 

господарство», яке відповідає сучасному етапу розвитку господарювання та тенденціям галузі. 

Крім того, законопроектом передбачено збільшення розміру штрафу за порушення вимог 

Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» суб’єктами 

господарювання, що посилить їх відповідальність за порушення норм чинного законодавства. 

За результатами обговорення члени Комітету  

  

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

України щодо ресторанного господарства (реєстр. № 5186 від 

27.09.2016), поданий народним депутатом України Тарутою С.О., внести 

на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти його за основу. 

                     Рішення прийнято більшістю голосів. 

                 За – «7» (Кужель О.В., Єфімов М.В. – не голосували.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2-3. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення 

державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції (реєстр. № 

5450 від 24.11.2016) та  проекту Закону України про внесення змін до 



деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав 

осіб при проведенні перевірок характеристик нехарчової продукції (реєстр. 

№ 5450-1 від 07.12.2016). 

  

В обговоренні зазначених питань взяли участь заступник Голови Комітету          Кужель 

О.В.; народні депутати України – співавтори законопроекту Кривошея Г.Г., Пташник В.Ю.; 

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

президент Української Асоціації «Укрелектрокабель» – Пушкар А.П., представник 

Європейської Бізнес Асоціації – Терещенко О.; віце-президент Київської міської асоціації 

промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку Асоціації «Київ» – Юзба В.О. 

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроекти, підтримали 

позицію авторів законопроекту (реєстр. № 5450-1) щодо необхідності збалансування інтересів 

бізнесу стосовно забезпечення з одного боку необтяжливих організаційно-правових засад 

здійснення державного ринкового нагляду і контролю, а з іншого – на гарантування введення 

в обіг і реалізацію на території України безпечної нехарчової продукції.   

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету  

  

   

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

України щодо забезпечення дотримання прав осіб при проведенні 

перевірок характеристик нехарчової продукції (реєстр. № 5450-1 від 

07.12.2016), поданий народними депутатами України Пташник В.Ю., 

Дерев'янком Ю.Б., Остріковою Т.Г., Маркевичем Я.В., Шкрум А.І., 

Юринець О.В., Рябчиним О.М., Соловеєм Ю.І., Вадатурським А.О., 

Кишкарем П.М., Дубініним О.І., Дідичем В.В., Хланєм С.В., Кривошеєю 

Г.Г., Семенухою Р.С., Розенблатом Б.С., Кудлаєнком С.В., Романовським 

О.В., Кіралєм С.І., Журжієм А.В., внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу, 

врахувавши в ньому окремі положення альтернативного урядового  

законопроекту (реєстр. № 5450). 

                               

                            Рішення прийнято більшістю голосів. 

  

                    За – «6» (Нечаєв О.І., Дубінін О.І., Єфімов М.В., 

                    Кіраль С.І., Кужель О.В., Розенблат Б.С.) 

                    Проти – «0». 

          Утримались – «3» (Галасюк В.В., Кривошея Г.Г., Хміль М.М.) 

  



Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

    

  

  2.Проект Закону України  про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю 

нехарчової продукції (реєстр. № 5450 від 24.11.2016), поданий Кабінетом 

Міністром України, внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

  

                   Рішення прийнято одноголосно. 

             За – «8».(Нечаєв О.І. – не голосував.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

4. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Служби безпеки України Фролова О.В.  

щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного 

отримання інформації (реєстр. № 6088 від 15.02.2017). 

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

заступник Голови Комітету Кужель О.В., голова підкомітету з питань підприємництва та 

технічного регулювання  Кривошея Г.Г., президент Асоціації «Укрспецтехпром» –     Тандура 

С.В. 

Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення законопроекту 

зазначили, що наділення Служби безпеки України функціями здійснення технічного 

регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та 

інших технічних засобів негласного отримання інформації (далі – СТЗ)  створить належні 

умови для реалізації Службою безпеки України державної політики щодо СТЗ, сприятиме 

підвищенню якості зазначених засобів та ефективності у боротьбі з їх незаконним обігом та 

використанням у терористичних та в інших протиправних цілях. 

  

За результатами обговорення члени Комітету  

  



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

щодо технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного 

отримання інформації (реєстр. № 6088 від 15.02.2017), поданий 

Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради України 

та рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу та в цілому 

як Закон з відповідним техніко-юридичним опрацюванням, врахувавши 

наступні зміни: 

в частині першій статті 5 Закону України «Про технічні регламенти 

та оцінку відповідності»: 

 «абзац п’ятий після слів «центральних органів виконавчої влади» 

доповнити словами «або інших державних органів»;» – слова «або інших 

державних органів» замінити на «або Служби безпеки України»; 

в частині четвертій статті 9 Закону України «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності»: 

«в абзаці першому частини четвертої статті 9 слова «та центральних 

органів виконавчої влади» замінити словами «, центральних органів 

виконавчої влади та інших державних органів»;» – слова «та інших 

державних органів» замінити на «та Служби безпеки України». 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

5. Різне. 

  

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

– Торгового представника України  Микольської Н.Я. щодо презентації 

Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі України 2017-2021, як 

основи проекту Національної експортної стратегії              (28 березня 2017 

р. Українській Дім, м. Київ). 

  

  Інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

– Торгового представника України  Микольської Н.Я. щодо презентації 

Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі України 2017-2021 взяти 

до відома. 

  



  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                            В.В. ГАЛАСЮК 

  

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                        М.М. ХМІЛЬ 

 


