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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Єфімов М.В., Кіраль С.І., 

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

  

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Смольнякова Л.В.,  Масарова Т.Ф., Жовніренко О.В. 

Запрошені: 

  

ЗАГОРІЙ 

Гліб Володимирович 

– народний депутат України,  співавтор законопроекту 

(реєстр. № 1498); 

  

ПТАШНИК 

Вікторія Юріївна 

  

– народний депутат України,  член Комітету з питань 

економічної політики; 

АБРОМАВИЧУС  

Айварас 

– Міністр економічного розвитку і торгівлі України; 

  



ВЕРЕМІЙ 

Ігор Григорович 

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ЛАПА Володимир 

Іванович 

– заступник Міністра аграрної політики та продовольства 

України ; 

  

ГЛУЩЕНКО Сергій – радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

КЛОЧКО 

Таїсія Юріївна 

– начальник відділу міжнародної інтеграції в сфері 

технічного регулювання санітарних та фітосанітарних 

заходів в АПК Міністерства аграрної політики та 

продовольства України; 

  

ЯНЧУК 

Артем Олександрович 

  

– Перший заступник Голови Державної реєстраційної 

служби України 

ПАЛАМАРЧУК 

Антоніна Борисівна 

– Голова Ради Асоціації бюро кредитних історій 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування 

ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів) 

реєстр. №  1498  від  17.12.2014  р.  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Загорій Г.В., Бахтеєва Т.Д., Алексєєв І.С.  
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2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) (друге читання) 

реєстр. №  1580  від  22.12.2014  р.  

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ  
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3. Р і з н е  

  

  

1. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України,  співавтора законопроекту 

Загорія Г.В. щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законів України (щодо скасування ліцензування  імпорту   активних   

фармацевтичних   інгредієнтів) (реєстр. № 1498). 

  

Заслухавши інформацію, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

(щодо скасування ліцензування  імпорту   активних   фармацевтичних   

інгредієнтів) (реєстр. № 1498), поданий народними депутатами України 

Загорієм Г.В., Бахтеєвою Т.Д., Алексєєвим І.С.,  внести на розгляд 

Верховної Ради України і пропонувати прийняти його в першому читанні 

за основу та в цілому як Закон. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України  від Комітету визначено Голову Комітету Галасюка Віктора 

Валерійовича. 

  

Рішення прийнято одноголосно. (При голосуванні Кужель О.В. – відсутня) 

  

2. 

  

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва Кривошеї Г.Г. 

щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу  (дерегуляція) (реєстр. 

№ 1580) (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та 

народні депутати України   –  члени  Комітету   Кіраль С.І.,  Розенблат Б.С.,  Кужель О.В.,  

Єфімов М.В., Нечаєв О.І., запрошені представники Міністерства економічного розвитку і 



торгівлі України – Абромавичус  Айварас, Веремій І.Г., Глущенко  Сергій; представники 

Міністерства аграрної політики і продовольства України – Лапа В.І., Клочко Т.Ю. 

Під час обговорення даний законопроект був розглянутий постатейно та при цьому 

зазначено, що він потребує ретельного доопрацювання у тісній взаємодії з фахівцями 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та бізнес-асоціаціями і носить 

системний характер змін в частині ліцензування, адміністративних послуг, землеустрою, 

архітектурно-будівельного законодавства, тощо. При цьому в Пояснювальній записці до 

законопроекту  в розділі фінансово-економічного обґрунтування не передбачено показників 

впливу на Державний бюджет.  

Враховуючи, що в Комітеті на опрацюванні до другого читання знаходиться проект 

Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (реєстр. № 0934), 

який систематизує і осучаснює порядок всіх етапів і процедур ліцензування видів 

господарської діяльності шляхом їх спрощення, а також суттєво скорочує перелік 

ліцензованих видів господарської діяльності народними депутатами України – членами 

Комітету було прийнято рішення розглянути проект № 1580 одночасно із проектом Закону 

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (реєстр. № 0934) у другій 

декаді січня 2015 року, що дозволить досягти поставлених цілей з покращення умов ведення 

бізнесу та підвищити позиції України у рейтингу Doing Business. 

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією про 

перенесення розгляду проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення 

бізнесу (дерегуляція) (друге читання), поданий Кабінетом Міністрів 

України, у другій декаді січня 2015 року та розглянути його в пакеті із 

законопроектом реєстр. № 0934. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 



 


