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

технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235 від  11.04.2017) 

(доопрацьований) 

суб'єкт законодавчої  ініціативи: н.д. Кривошея Г.Г., Галасюк В.В., Кужель О.В., 
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Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо забезпечення безперервності ліцензування та захисту 

економічних інтересів держави (реєстр. № 2086а від 16.06.2015) 

суб'єкт законодавчої  ініціативи: н.д. Галасюк В.В., Розенблат Б.С., Алексєєв І.С.,      

Кужель О.В., Кривошея Г.Г., Дубінін О.І., Соловей Ю.І., Пташник В.Ю., Кіраль С.І. 
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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. 
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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). 

  

Голова Комітету Галасюк В.В. проінформував народних депутатів України – членів 

Комітету, що під час опрацювання законопроекту з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України стало відомо, що 23.03.2017 року Верховною Радою України 

було прийнято як Закон проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» 

(реєстр. № 2302а-д) та 03.04.2017 року його направлено на підпис Президенту України. 

Оскільки законопроект реєстр.№ 2302а-д вносить зміни до статті 15 Закону України 

"Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів", варто дочекатися його повернення з підписом 

Президента України, оскільки нумерація частин статті 15 буде змінена, тому необхідно їх 

узгодити шляхом техніко-юридичного опрацювання. Решта змін, що вносяться 

законопроектом реєстр. № 2302а-д стосуються інших частин Закону і не перетинаються із 

змінами, запропонованими законопроектом реєстр. № 4958. Таким чином, зміни щодо 

кодифікації статті 15 було запропоновано внести як поправку від Голови Комітету  Галасюка 

В.В. після підписання Президентом України Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 

товариствах». 

   

Враховуючи вищезазначене, 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 відповідними 

змінами та техніко-юридичним опрацюванням. 

  

                            Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

Доповідач 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 ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо забезпечення безперервності 

ліцензування та захисту економічних інтересів держави (реєстр. № 2086а 

від 16.06.2015). 

  

В обговоренні законопроекту взяла участь Голова Державної регуляторної служби 

України Ляпіна К.М., яка зазначила, що законопроект втратив свою актуальність у зв’язку із 

останніми змінами законодавства в цій сфері, а саме: 

         - набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту прийняття рішення органами ліцензування про 

видачу, переоформлення ліцензії - зазначена норма вже реалізована шляхом прийняття Закону 

України від 06.10.2016   № 1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав 

власності», яким встановлено, що набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду 

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту оприлюднення 

прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті; 

        - провадження не пізніше, як до 1 липня 2016 року, до набрання чинності положенням про 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення 

ведення Єдиного ліцензійного реєстру - норма втратила сенс у зв’язку з минулим часом. 

За результатами обговорення, члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності" щодо забезпечення 

безперервності ліцензування та захисту економічних інтересів держави 

(реєстр. № 2086а від 16.06.2015), поданий народними депутатами 

України Галасюком В.В., Розенблатом Б.С., Алексєєвим І.С.,           Кужель 

О.В., Кривошеєю Г.Г., Дубініним О.І., Солов’єм Ю.І., Пташник В.Ю., 

Кіралєм С.І., внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

  

                            Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

    



3. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання, співавтора законопроекту  Кривошеї Г.Г.  щодо проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235 від  

11.04.2017) (доопрацьований). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяв участь Голова Комітету Галасюк В.В., який 

зауважив, що зміни, які вносяться законопроектом до низки законодавчих актів України з 

метою усунення неузгодженостей окремих норм, дозволять реалізувати їх належне 

застосування та гармонізувати національні правові та організаційні засади діяльності у сфері 

технічного регулювання з відповідними нормами європейського законодавства. 

  

За результатами обговорення члени Комітету  

  

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

України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності          (реєстр. 

№ 6235 від  11.04.2017) (доопрацьований), поданий народними 

депутатами України Кривошеєю Г.Г., Галасюком В.В., Кужель О.В., 

Розенблатом Б.С., Нечаєвим О.І., Хмілєм М.М., Кіралєм С.І.,     Дубініним 

О.І., Єфімовим М.В., внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

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 


