
 

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  
                                                    

                                                      81 

                                                   07      листопада        18 

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

Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С.  
  
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.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. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 

розвитку промисловості, інвестиційної діяльності, захисту та гарантування прав і 

законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності (реєстр. № 6671) (повторне 

перше читання) 

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

Кужель О.В., Гіршфельд А.М., Кривошея Г.Г., Розенблат Б.С., Хміль М.М., Нечаєв О.І., 

Кіраль С.І., Дубінін О.І., Острікова Т.Г.,  Москаленко Я.М., Довбенко М.В., 

Кришин О.Ю., Козаченко Л.П., Соловей Ю.І., Скуратовський С.І., Рибалка С.В., 

Купрієнко О.В., Амельченко В.В., Фролов М.О., Романовський О.В., Козир Б.Ю., 

Кірш О.В., Біловол О.В., Марченко О.О., Остапчук В.М., Река А.О. 
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2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних 

регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кривошея Г.Г., Галасюк В.В., Кужель О.В., 

Розенблат Б.С., Нечаєв О.І., Хміль М.М., Кіраль С.І., Дубінін О.І., Єфімов М.В. 
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Запрошені: 

 

ВІТКІН  

Леонід Михайлович 

 директор департаменту технічного регулювання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
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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 

сприяння розвитку промисловості, інвестиційної діяльності, захисту та 

гарантування прав і законних інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності (реєстр. № 6671) (повторне перше читання). 

 

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

Комітету, що в процесі доопрацювання  законопроекту до повторного першого читання було 

внесено ряд уточнень, зокрема: 

1) виключено зміни до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"; 

2) виключено зміни до статті 98 та приведено  у відповідність з нормами раніше 

прийнятого Закону України № 2314-VIII від 01.03.2018 року "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі" зміни до статті 99 

Земельного кодексу України; 

3) запроваджено адміністративну відповідальність посадових осіб суб’єктів природних 

монополій  за створення перешкод у будівництві, ремонті  об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, а також чітко розмежовано повноваження здійснення контролю у сфері 

надання технічних умов з боку Державної архітектурно-будівельної інспекції України, 

Антимонопольного комітету України та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;  

4) передбачено набрання чинності законопроектом через три місяці з дня його 

опублікування. 

Зважаючи на викладене, народні депутати України – члени Комітету  

 

 

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

України щодо сприяння розвитку промисловості, інвестиційної 

діяльності, захисту та гарантування прав і законних інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності (реєстр. № 6671) (доопрацьований), 

підтримати, внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати 

за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти за 

основу. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Кужель О.В., Єфімов М.В. – відсутні на момент голосування. 

 

 
 

  

Доповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

 

2. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання Кривошеї Г.Г. щодо повторного розгляду на засіданні 

Комітету проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки 

відповідності (реєстр. № 6235) (друге читання), стосовно необхідності 

уточнення окремих його положень. 

 



В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Галасюк В.В., Дубінін О.І., Розенблат Б.С. та 

Віткін Л.М. – директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. 

За результатами обговорення членами Комітету було запропоновано передбачити у 

законопроекті застосувати для уповноваження органу з оцінки відповідності «декларативний 

принцип» за вичерпним переліком вимог, затверджений Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України. 

  

Зважаючи на викладене, народні депутати України – члени Комітету  

 

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

України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності 

(реєстр. № 6235) (друге читання), внести на розгляд Верховної Ради 

України з урахуванням пропозиції щодо застосування «декларативного 

принципу» для уповноваження органу з оцінки відповідності за 

вичерпним переліком вимог та рекомендувати за результатами розгляду у 

другому читанні прийняти в цілому як Закон з техніко-юридичним 

опрацюванням. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Доповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – голова підкомітету з питань підприємництва та 

технічного регулювання  Кривошея Г.Г. 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК 

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  
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