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Голова Комітету Галасюк В.В.

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд 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 – Гаврилів Р.М., Кравченко М.М.,
Бондаренко О.А., Близненко Ю.М., Жовніренко О.В.

Запрошені:

ПРОДАН

– народний депутат України, співавтор законопроекту,
(реєстр. № 2143);

Оксана Петрівна
ЛОПУШАНСЬКИЙ

– народний депутат України;

Андрій Ярославович
ЖИЛЯЄВ
Ігор Вікторович

– в.о. начальника управління державного нагляду та
контролю Державної регуляторної служби України;

АНДРЕЄВ Олександр
Вікторович

– директор департаменту ліцензування та дозвільної системи
Державної регуляторної служби України;

КОРЧМІТ

– перший заступник Голови Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України;

Олексій Юрійович
АТАМАНЧУК

– заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів
України;

Віталій Іванович
МАРЧУК Юрій
Миколайович
КОСТЕНКО

– радник Голови Державного агентства лісових ресурсів
України, національний координатор міжнародної лісової
програми FLAG;

Євген Якович

– заступник директора департаменту з питань оскаржень
рішень у сфері державних закупівель Антимонопольного
Комітету;

ЗАЛЕТОВ Олександр
Миколайович

– член Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг в Україні;

ЛОГВИНОВСЬКИЙ
Віктор Георгійович

– директор департаменту Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в
Україні;

ДОРОШ

– представник Асоціації лісопереробників Західної України;

Володимир Ілліч
ПОПОВИЧ

– представник Асоціації лісопереробників Західної України;

Андрій Іванович
СОБОЛЕВСЬКИЙ

– представник Асоціації лісопереробників Західної України;

Ігор Миколайович
ВІТКОВСЬКА Катажина

– представник Відділу сприяння торгівлі та інвестицій
Посольства Республіки Польща у Києві, 2-й секретар
Відділу;

ШИМБОРСЬКА Наталія

– представник Відділу сприяння торгівлі та інвестицій
Посольства Республіки Польща
у Києві, старший
спеціаліст Відділу;

ПРОКОПЕЦЬ

– заступник директора департаменту дерегуляції та розвитку
підприємництва Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України;

Валерій Юрійович
БОРИСОВА Олена

КУРІНСЬКИЙ

– представник
розвитку;

Європейського

банку

реконструкції

та

начальник Житомирського обласного управління лісового
та мисливського господарства;

Андрій Борисович
ДРАГАНЧУК Юрій

– представник
розвитку;

ШЕВЕРДІН

– директор
департаменту дерегуляції
та
розвитку
підприємництва Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України;

Ігор Володимирович
ЛІБАНОВ
Максим Олександрович

Європейського

банку

реконструкції

та

– директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку
законодавства Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.

Порядок денний:

1.

Проект Закону України про запровадження нових інвестиційних можливостей,
гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для
проведення масштабної енергомодернізації (реєстр. № 1313 від 09.12.2014) (друге
читання)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

2.

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості
державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з
реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та
пиломатеріалів у необробленому вигляді) (реєстр. № 1362 від 10.12.2014)
(друге
читання)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

3.

Проект Закону України про старательську діяльність (реєстр. № 2013 від 12.02.2015)
(доопрацьований)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

4.

Проект Закону України про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо
непоширення дії Закону України на відносини, що виникають на ринку фінансових
послуг) (реєстр. № 2112 від 12.02.2015)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

5.

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
усунення комерціалізації влади (реєстр. № 2143 від 13.02.2015)
Комітет з питань промислової політики та підприємництва

6.

Різне.
1. Щодо затвердження структури Комітету.

1.

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону України
про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо
непоширення дії Закону України на відносини, що виникають на ринку
фінансових послуг) (реєстр. № 2112).

СЛУХАЛИ:

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Кужель О.В., Розенблат Б.С., Дубінін О.І.;
Лібанов М.О. – директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував розглянути даний законопроект після
отримання експертного висновку Кабінету Міністрів України та залучити до розгляду автора
законопроекту.
Обговоривши зазначене питання, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Розглянути проект Закону України про внесення зміни до статті 2 Закону
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" (щодо непоширення дії Закону України на
відносини, що виникають на ринку фінансових послуг) (реєстр. № 2112)
після отримання експертного висновку Кабінету Міністрів України.

Рішення прийнято більшістю голосів (Кужель О.В. – проти).

2.

СЛУХАЛИ:

Інформацію співавтора законопроекту Продан О.П. щодо проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
усунення комерціалізації влади (реєстр. № 2143).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Кужель О.В., Кіраль С.І., Нечаєв О.І.,
Хміль
М.М.
Обговоривши зазначене питання, члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо усунення комерціалізації влади (реєстр. № 2143) внести на
розгляд Верховної Ради України та пропонувати прийняти його у першому
читанні за основу.

Рішення прийнято більшістю голосів.
За – 5; проти – 1 (Нечаєв О.І.); утрималось – 3.

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.

3.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Першого заступника Голови Комітету Єфімова М.В. –
співавтора законопроекту щодо проекту Закону України про старательську
діяльність (реєстр. № 2013) (доопрацьований).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кужель О.В., Кіраль С.І., Розенблат
Б.С., Хміль М.М.

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України про старательську діяльність, (реєстр. № 2013)
(доопрацьований) внести на розгляд Верховної Ради України та
пропонувати прийняти його у першому читанні за основу.

Рішення прийнято більшістю голосів.
Утрималось – 2 (Кіраль С.І., Нечаєв О.І.).

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.

4.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону України
про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав
та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення
масштабної енергомодернізації
(реєстр. № 1313) (друге читання).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кужель О.В., Кіраль С.І., Розенблат
Б.С., Хміль М.М., Єфімов М.В., Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І., Гіршфельд А.М.; Борисова О. –
представник Європейського банку реконструкції та розвитку; Корчміт О.Ю. – перший
заступник Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України;
Костенко Є. Я. – заступник директора департаменту з питань оскаржень рішень у сфері
державних закупівель Антимонопольного Комітету.

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету

УХВАЛИЛИ:

Проект Закону України про запровадження нових інвестиційних
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів
підприємницької
діяльності
для
проведення
масштабної
енергомодернізації (реєстр. № 1313) (друге читання), внести на розгляд
Верховної Ради України і пропонувати прийняти його у другому читанні
та в цілому як Закон.
Рішення прийнято більшістю голосів.
Утрималось – 2 (Кужель О.В., Нечаєв О.І.)

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.

5.
СЛУХАЛИ:

Інформацію народного депутата України Розенблата Б.С. щодо проекту
Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості
державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності,
пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на
експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді) (реєстр. № 1362
від 10.12.2014) (друге читання).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В. та
народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., Кужель О.В.,
Кіраль С.І., Нечаєв О.І.; Атаманчук В.І. – заступник Голови Державного агентства лісових
ресурсів України; Марчук Ю.М. – радник Голови Державного агентства лісових ресурсів
України, національний координатор міжнародної лісової програми FLAG; Попович А.І.,
Дорош В.І., Соболевський І.М. – представники Асоціації лісопереробників Західної України;
Шимборська Н. – представник Відділу сприяння торгівлі та інвестицій Посольства Республіки

Польща у Києві; Курінський А.Б. – начальник Житомирського обласного управління лісового
та мисливського господарства.

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

1. Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до Закону
України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у
необробленому вигляді) (реєстр. № 1362)(друге читання) на наступне
засідання Комітету.
2. Провести засідання робочої групи щодо доопрацювання проекту Закону
України про внесення змін до Закону України "Про особливості
державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності,
пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на
експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)(реєстр. № 1362)
(друге читання).

Рішення прийнято одноголосно.

Різне.
1.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо затвердження структури
Комітету.

Головою Комітету Галасюком В.В. була запропонована наступна структура Комітету:
- підкомітет з питань промислової та інвестиційної політики;
- підкомітет з питань підприємництва та технічного регулювання.

Головою підкомітету з питань промислової та інвестиційної політики було обрано
Дубініна Олександра Івановича. Склад підкомітету: Гіршфельд А.М., Розенблат Б.С., Кіраль
С.І., Кужель О.В., Хміль М.М., Єфімов М.В., Нечаєв О.І.
Головою підкомітету з питань підприємництва та технічного регулювання обрано
Кривошею Геннадія Григоровича. Склад підкомітету: Єфімов М.В., Кужель О.В., Кіраль С.І.,
Хміль М.М.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити запропоновану структуру Комітету.
Рішення прийнято більшістю голосів.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

В.В. ГАЛАСЮК

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ

М.М. ХМІЛЬ

