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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.                          

  

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

  

НЕФЬОДОВ 

Максим Євгенович 

– перший заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України; 

  
ЖЕЛЕЗНЯК Ярослав  – 

  

радник Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. зі 

зв'язків з Верховною Радою України; 

  
ЧАУЗОВ 

Олександр Миколайович 

  

– перший заступник Голови Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України; 

  

ГІЛЕНКО 

Олександр Петрович 

– заступник директора Департаменту технічного 

регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України; 
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ЯНОВИЧ 

Валентина Іванівна 

  

– 

  

начальник управління оцінки відповідності та технічних 

регламентів Департаменту технічного регулювання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  
СТЕПАНОВ 

Валерій Анатолійович 

  

– провідний науковий співробітник Інституту спеціальної 

техніки та судової експертизи Служби безпеки України; 

  

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

Дмитро Юрійович 

– старший консультант управління правового забезпечення 

Служби безпеки України; 

  

КУЗЬМЕНКО 

Євген Олександрович 

  

– представник Європейської Бізнес Асоціації; 

  

БУРТНИК 

Христина Василівна 

  

– юрист компанії “Brothers and Partners”; 

  

НЕКРАХА 

Дмитро Олегович 

– директор Українського науково-дослідного інституту 

спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки 

України. 

      

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

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) (друге читання) 

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., Розенблат Б.С., 

Сольвар Р.М. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

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 
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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) (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови Комітету          

Кужель О.В.; народний депутат України – співавтор законопроекту Кривошея Г.Г.,  радник 

Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України     Кубіва 

С.І. зі зв'язків з Верховною Радою України – Железняк Я. 

Під час обговорення порівняльної таблиці, підготовленої Комітетом до другого 

читання, було наголошено на необхідності уточнення деяких поправок, а саме: 

- поправка № 3 народного депутата України Денисової Л.Л. та поправка № 4 народного 

депутата України Левченка Ю.В. врахувати; 

- підпункт 4 пункту 3 Розділу I та підпункт 7 пункту 3 Розділу I законопроекту виключити. 

За результатами обговорення, члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: 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)(друге 

читання), підготовлений Комітетом до другого читання, внести на 

розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами 

розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з відповідним 

техніко-юридичним опрацюванням та врахуванням вище 

запропонованих поправок. 

  

                            Рішення прийнято одноголосно. 

  

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 
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2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.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). 

  

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 у першому читанні за основу та в цілому як 

Закон з відповідним техніко-юридичним опрацюванням, врахувавши 

наступні зміни:  

у тексті законопроекту слова «інші державні органи» в усіх 

відмінках замінити на  слова «Служба безпеки України» у відповідному 

відмінку; 

у назві статті 8 слова «державних органів» замінити на слова 

«Служби безпеки України».  

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

                                    «За» - 6. 

«Проти» - 1 (Нечаєв О.І.). 

                                    «Утримались» - 0. 

  

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 


