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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.          
  
Присутні: народні депутати України – члени Комітету Гіршфельф А.М., 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., Кравченко М.М.,  

Гаврилів Р.М., Бондаренко О.А., Жовніренко О.В., Терегейло Ю.В., 

Стьопіна К.А. 

   

Запрошені: 
  

  
ТКАЧЕНКО  

Володимир Анатолійович 

– заступник генерального директора ПАТ "АрселорМіттал 

Кривий Ріг"; 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ 

Дмитро Давидович 

– директор з корпоративних відносин ТОВ «Інтерпайп». 
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2. 

Проект Закону України про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 8226 

від 04.04.2018)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В., Галасюк В.В., Вовк В.І., 

Бурбак М.Ю., Довбенко М.В., Іванчук А.В., Єфімов М.В., Хміль М.М., Кужель О.В., 

Дубінін О.І., Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І., Соловей Ю.І., Кулініч О.І., Мацола Р.М., 

Шинькович А.В., Лубінець Д.В., Молоток І.Ф. 
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1. 

  

  

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

України про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на 

внутрішньому ринку" (реєстр. № 8226 від 04.04.2018).  

 

 

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

Комітету – Кужель О.В., Гіршфельд А.М., Кривошея Г.Г., Дубінін О.І., Єфімов М.В., 

Нечаєв О.І., Хміль М.М. 

У ході обговорення було відзначено, що завдяки запровадженому механізму 

регулювання експорту металобрухту вдалось забезпечити сталу роботу підприємств 

металургійного комплексу, зберегти значну кількість робочих місць та забезпечити додаткові 

надходження до Державного бюджету України. В національних інтересах України доцільно 

продовжити дію підвищеного експортного мита на металобрухт, збільшивши його розмір з 

метою нівелювання негативного ефекту (нарощування експорту), викликаного підвищенням 

світових цін на даний вид сировини, тим самим сприяючи зменшенню дефіциту брухту 

чорних металів на внутрішньому ринку та забезпеченню безперебійної діяльності 

металургійної галузі з першочерговим забезпеченням потреб оборонної промисловості. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на 

внутрішньому ринку" (реєстр. № 8226 від 04.04.2018) внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його у першому 

читанні за основу та в цілому як Закон з необхідним техніко-юридичним 

опрацюванням. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

"За" – 8; 

"Утримався" – 1 (Кужель О.В.) 

"Не голосував" – 1 (Кіраль С.І.) 

 

2. 

  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо утворення Міністерства 

промислової політики України 

 

Голова Комітету Галасюк В.В. зазначив, що відповідно до рішення Комітету від 

25 березня 2016 року (Протокол № 34) щодо створення Міністерства промисловості України 

та зареєстрованих проектів Постанов:  

– Проект Постанови про утворення Міністерства промислової політики України 

(реєстр. № 8173 від 21.03.2018), поданий народними депутатами України 

Колєсніковим Д.В., Вілкулом О.Ю. та іншими;  



– Проект Постанови про вжиття заходів щодо утворення Міністерства промислової політики 

та інвестицій України (реєстр. № 8220 від 03.04.2018), поданий народними депутатами 

України Боднарем В.В., Остапчуком В.М. 

 

пропонується рекомендувати Кабінету Міністрів України створити Міністерство промислової 

політики України як центральний орган виконавчої влади для забезпечення формування та 

реалізації державної промислової політики у галузі військово-промислового комплексу, 

конверсії, машинобудування, металургійної, хімічної, легкої, деревообробної промисловості, 

виробництва дорогоцінних металів та інших галузей промисловості України. 

 

 

УХВАЛИЛИ: За ініціативою народних депутатів України – членів Комітету з питань 

промислової політики та підприємництва розробити та подати проект 

Постанови Верховної Ради України щодо створення Міністерства 

промислової політики України.  

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК  

 

 

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


