
 

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  

                                                       

                                                      76  

                                                     19       червня          18 

  

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

Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І., 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. 

 

 

 

П о р я д о к    д е н н и й : 
  

1. Щодо аналізу практики застосування Закону України «Про запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» №327-

VIII від 09.04.2015 року в порядку контролю за виконанням законів. 

(прийняття рішення) 

 

2. Щодо аналізу практики застосування Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» № 2402-VI від 01.07.2010 року в порядку контролю за виконанням 

законів.  

(прийняття рішення) 

 
   



1.  

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо доповіді Голови 

Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 

Савчука С.Д. щодо аналізу практики застосування Закону України «Про 

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 

законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації» №327-VIII від 09.04.2015 року в порядку 

контролю за виконанням законів. 

 

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

депутати – члени Комітету Кужель О.В., Нечаєв О.І., Кривошея Г.Г., Хміль М.М.,  

 

За результатами обговорення, члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Заслухану інформацію прийняти до відома, відзначивши її 

ґрунтовну підготовку та змістовність. 

2. Визнати задовільною роботу Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України  щодо 

впровадження Закону України "Про запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів 

суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації". 

3. Погодитись з доцільністю пропозицій законодавчого 

удосконалення ЕСКО-механізму, запропонованих Державним 

агентством з енергоефективності та енергозбереження України та 

сприяти їх реалізації. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо доповіді заступника 

Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М.І. щодо 

аналізу практики застосування Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» (№ 2402-VI від 01.07.2010 року.).  

 

  

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

депутати – члени Комітету Кужель О.В., Нечаєв О.І., Кривошея Г.Г., Хміль М.М.,  

 

За результатами обговорення, члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Заслухану інформацію прийняти до відома. 

2. Роботу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо 

впровадження Закону України "Про державно-приватне партнерство" 

визнати незадовільною. 

 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 



3. 

 

Зважаючи на те, що через відсутність на засіданні Комітету 7 червня 2018 року 

запрошеного заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України для 

заслуховування, згідно Закону України "Про комітети Верховної Ради України", звіту 

Міністерства щодо аналізу практики застосування Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" №222-VIII від 02.03.2015 р. питання не було розглянуто, народні 

депутати України - члени Комітету за результатами обговорення 

  

УХВАЛИЛИ: 

 

Направити звернення до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо неприпустимості 

ігнорування з боку Міністра економічного розвитку і торгівлі України та його заступників 

участі у засіданнях Комітету з питань, що належать до предметів його відання. 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК  

 

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


