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  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., Близненко Ю.М., Лебединська О.Ю., 

Жовніренко О.В. 

  

Запрошені: 

  

ДОЛЖЕНКОВ  

Олександр Валерійович 

– народний депутат України, співавтор законопроекту,  

(реєстр. № 2419); 

  

ДМИТРЕНКО  

Олег Миколайович 

– народний депутат України, співавтор законопроекту,  

(реєстр. № 2474); 

  
ІВАНЧЕНКО  

Оксана Павлівна 

– заступник Міністра – Керівник апарату Міністерства 

юстиції України; 

  

БЕНЕДИСЮК  – директор департаменту з реєстрації Міністерства юстиції 

України; 



Сергій Володимирович 

  
ГРИВАЧЕВСЬКИЙ 

Сергій Іванович 

  

– головний економіст-фінансист Міністерства фінансів 

України; 

БАЧИНСЬКИЙ  

Михайло Петрович 

– начальник відділу інструментів інвестиційно-інноваційної 

діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України. 

  

  

  

  

  

  

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо порядку підтвердження 

відомостей про юридичну особу) (реєстр. № 2005 від 03.02.2015) 

суб'єкт   законодавчої   ініціативи: н.д. Петьовка В.В. 
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2. Проект Закону України про створення та функціонування вільної економічної зони 

"Донбас" (реєстр. №  2419 від 19.03.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Долженков О.В., Воропаєв Ю. М. 
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3. Проект Закону України про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях 

пріоритетного розвитку в Чернігівській області (нова редакція) (реєстр. №  2474 від 

26.03.2015) 
 суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Дмитренко О.М., Атрошенко В.А., Куліч В.П. 
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4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (реєстр. № 2493 від 31.03.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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1.  

  

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

про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо порядку 

підтвердження відомостей про юридичну особу) (реєстр. № 2005). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяв участь народний депутат України – член 

Комітету  Розенблат Б.С. 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету наголосили, що положення 

законопроекту ототожнюють проведення різних за правовою природою дій у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і нівелюють значення 

підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Реєстрі. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо 

порядку підтвердження відомостей про юридичну особу)      (реєстр. № 

2005), поданий народним депутатом України Петьовкою В.В., внести на 

розгляд Верховної Ради України та пропонувати  повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 



  

  

  

  

  

2. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Міністра – Керівника Апарату Міністерства 

юстиції України Іванченко О.П. щодо проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців" (реєстр. № 2493). 

  

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

народні депутати України – члени Комітету  Кужель О.В., Нечаєв О.І., Дубінін О.І.,  Кривошея 

Г.Г. 

Під час обговорення законопроекту, члени Комітету погодилися з автором щодо 

необхідності законодавчого врегулювання питання надання права підписувати передавальний 

акт чи розподільчий баланс юридичної особи, яка припиняється, центральному органу 

виконавчої влади, якому вже після прийняття рішення про ліквідацію перейшли такі 

повноваження. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" 

(реєстр. № 2493), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів.  

(Кужель О.В.  – проти; Нечаєв О.І. – утримався.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  



3. 

СЛУХАЛИ: Інформацію народного депутата України, співавтора законопроекту 

Дмитренка О.М. щодо проекту Закону України про спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в 

Чернігівській області (нова редакція) (реєстр. №  2474). 

  

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

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

О.І. 

Під час обговорення було зазначено, що запропонована у проекті 

економічна модель  за правовими ознаками є різновидом спеціальної (вільної) економічної 

зони та імплементована з порушенням  вимог Закону України "Про загальні засади створення 

і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон". А саме, відповідно до статті 5 

вищезазначеного Закону спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою 

України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих рад 

народних депутатів  України  та місцевої державної адміністрації. Також законопроект 

суперечить деяким статтям  Податкового кодексу України, а для реалізації деяких положень 

проекту необхідно вносити зміни виключно до Митного та Податкового кодексів України. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 

територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області (нова редакція) 

(реєстр. № 2474), поданий народними депутатами  України Дмитренком 

О.М., Атрошенком В.А., Кулічем В.П., внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати його відхилити. 

  

Рішення прийнято одноголосно.  

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України  – Голова  Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

4. 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. щодо проекту Закону 

України про створення та функціонування вільної економічної зони 

"Донбас" (реєстр. № 2419). 

  



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

народні депутати України – члени Комітету  Кужель О.В., Єфімов М.В., Розенблат Б.С.; 

народний депутат, автор законопроекту – Долженков О.В. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд проекту Закону України про створення та 

функціонування вільної економічної зони "Донбас" (реєстр. № 2419). 

  

2.  Звернутись до Кабінету Міністрів України щодо надання соціально-

політичного та економічного висновків щодо наслідків впровадження 

відповідного законопроекту. 

  

3.   Створити робочу групу за участю народних депутатів України – членів 

Комітету із залученням уповноважених представників Кабінету Міністрів 

України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


