
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва 

12 квітня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ГАЛАСЮК В.В. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Шановні колеги, вітаю вас на засіданні Комітету промислової політики і 

підприємництва.  

У нас є кворум.  

Шановні колеги, пропоную почати з більш таких коротких, швидких 

питань.  

Значить, по-перше, хочу поінформувати вас, що так як ми минулого разу 

домовлялись по законопроекту, який ми з вами погодили, 4958. Значить, я провів 

консультації з Ніною Петрівною Южаніною. Секретаріати відпрацювали. 

Редакція погоджена. Застережень немає. Тобто ми з вами прийняли рішення в 

другому читанні і в цілому з техніко-юридичним відпрацюванням. 

Єдине, що нам вказали юристи, дуже важливу таку річ. Що на сьогодні 

прийнятий Верховною Радою законопроект 2302а-д, Про внесення деяких змін 

щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариства. 

Він знаходиться на підписі у Президента. Після того як він, якщо він буде 

підписаний Президентом, а схоже на це, що нам прийдеться міняти суто 

кодифікацію в нашому законопроекті, тобто номери до відповідних статей, 

частин і так далі. Тому, аби не повертатися наступного разу до цього питання, я 

тоді пропоную, щоб ми проголосували. Я від себе, після прийняття, у разі 

підписання Президентом відповідного законопроекту, запропоную правку, якою 

ми вносимо відповідні кодифікаційні уточнення, які стосуються виключно 

нумерацію пунктів. Так?  

  

______________.  (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Коректно, секретаріат?  

  

______________. (Не чути) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є.  

Якщо немає заперечень, пропоную тоді, з урахуванням оцієї додаткової 

правки, поставити на голосування для того, щоб прийняти його в цілому з цим 

уточненням.  

Шановні колеги, нема заперечень?  

  

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ.  Нема.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді хто – за, прошу голосувати.  

Хто – проти? Хто – утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую.  

Шановні колеги, друге коротке питання. Значить, у нас законопроект 

2086а є, наш з вами комітетський, який ми з пані Ляпіною спільно 

напрацьовували. Більшість його частин вже втратило актуальність. І пані Ксенія 

пропонує нові норми, які ми маємо прийняти. Але очевидно це вже йде в розріз 

з тим текстом законопроекту, який ми маємо на сьогодні. Тому в мене є 

пропозиція, законопроект 2086а відправити авторам на доопрацювання, тобто 

нам з вами. А ми відповідно внесемо комітетський з тими уточненими позиціями, 

які ми з пані Ляпіною узгодимо в робочому порядку. Немає заперечень? 

Шановні колеги, 2086а повернути авторам на доопрацювання.  

Хто – за, прошу голосувати.  

Хто – проти? Хто – утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 

І в нас є законопроект 6235 наш з вами спільний комітетський щодо 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів 

і оцінки відповідності (номер 6235), який напрацьований робочою групою 

спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі. При чому я хочу 

подякувати всім авторам і Геннадію Григоровичу Кривошеї за оперативність, що 

вчора був внесений доопрацьований законопроект, який враховує додаткові 

позиції по лінії Міністерства економіки.  

І хочу перед тим, як надати слово Геннадію Григоровичу, поінформувати, 

що от тільки що ми отримали позитивний узагальнюючий висновок від 

головного науково-експертного управління, яке пропонує за результатами в 

першому читанні законопроект прийняти за основу з наступним врахуванням 

зауважень і пропозицій. 



Геннадій Григорович, будь ласка, вам слово. 

  

КРИВОШЕЯ Г.Г. По-перше, дякую, пане Віктор, за те, що в принципі, 

мабуть, дякуючи не тільки всім нам авторам, а і вам як голові комітету, в 

принципі ми сьогодні маємо можливість доопрацьований також цей розглянути. 

І я хотів би подякувати ще представникам Міністерства економічного розвитку, 

зокрема, Департаменту з питань технічного регулювання за досить, в принципі, 

серйозну пророблену роботу, це спільний законопроект, його можна вважати як 

одним із таких, який, я вважаю, він досить складний, то це однозначно, його в 

залі буде дуже складно, звичайно, там, він буде складно сприйматися окремими 

представниками, але враховуючи там європейський підхід і те, що ми повинні 

гармонізувати в принципі всі наші стандарти до європейських, виходити нам все-

таки на той рівень, який необхідно, це довгий процес, довгий шлях, даний 

законопроект по суті досить серйозно зрушить все це з місця. Якщо ви 

пам'ятаєте, більше року, да, Сережа, у нас був законопроект зареєстрований, ми 

тоді через певні моменти, через тривалий час змушені були його 

доопрацьовувати, знову ж доопрацювали з Міністерством економіки, ще раз ми 

внесли от як доопрацьований буквально вчора і сьогодні можемо його 

розглянути. Тому в принципі там саме наш комітетський всі, крім одного 

депутата, на жаль, його просто весь час в цей момент не було в залі, але я думаю, 

що він також підтримує його.   

Є автори. І він досить великий. Тому, в принципі всі знають, що це таке, 

ми вже півтора року над цим працюємо, тобто у нас нова тематика. Тому в мене 

є пропозиція в принципі відразу проголосувати його за основу, щоб у нас був 

момент, потім і час, розглянути протягом травня і червня місяця його в сесійній 

залі в травні, а в червні, щоб ми працювали вже над таблицею до другого 

читання, враховуючи всі зміни, які є, і зокрема, все, що підписано у нас і в угоді 

з Євросоюзом, і всі наші правки які можуть бути.  

Да. Да.  

Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, шановний Геннадій Григорович. Дякую вам 

шановні колеги.  

Які будуть пропозиції?  

  

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Голосувати.  

  



(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да? 

Шановні колеги, ставлю на голосування законопроект, 6235, про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів оцінки 

відповідності, підтримати в першому читанні за основу.  

  

______________. 6235 доопрацьований.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  6235 доопрацьований, підтримати в першому читання 

за основу. Шановні колеги, хто – за, прошу голосувати. Хто – проти? Хто – 

утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую всім авторам законопроекту. 

В нас попереду велика робота доопрацювання його буде до другого читання. 

Комітет завершено. Дякую за плідну роботу.     

 


