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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

          

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

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

  

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: 

  

ЛЯПІНА  

Ксенія Михайлівна 

  

– Голова Державної регуляторної служби України; 

ШЕРШУН  

Сергій Миколайович 

  

– державний уповноважений Антимонопольного Комітету 

України; 

КАГЛЯК  

Ярослава Олексіївна 

– начальник відділу з питань діяльності місцевих органів 

виконавчої влади Міністерства юстиції України; 

  



  

ШЕВЕРДІН  

Ігор Володимирович 

– директор департаменту розвитку бізнес-клімату 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  
ПУШКАРЬ 

Анатолій Петрович 

  

– Президент асоціації Укрелектрокабель; 

ЦІЛЬВІК 

Олег Валерійович 

  

– представник "Союзу споживачів України"; 

КИЯНИЧЕНКО 

Сергій Георгійович 

  

– начальник управління ринкового нагляду Державної 

інспекції України з питань захисту прав споживачів; 

КУШНІР  

Богдан Богданович 

– помічник народного депутата України Помазанова А.В. 

  

  

  

  

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 набрання 

чинності актами Кабінету Міністрів України (реєстр. № 2877 від 18.05.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо удосконалення 

процедури припинення юридичної особи шляхом її перетворення (реєстр. № 2850 від 

14.05.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Помазанов А.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  



3. Проект Закону України про внесення змін до розділу II «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 

кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» щодо терміну подачі 

відомостей про кінцевого вигодоодержувача (реєстр. № 2892 від 19.05.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Єремеєв І.М., Москаленко Я.М. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
4. Проект Закону України про мораторій на перевірки суб'єктів господарської діяльності 

(реєстр. № 2918 від 20.05.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Луценко І.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

  

1.  

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання Кривошеї Г.Г. щодо проекту Закону України про мораторій 

на перевірки суб'єктів господарської діяльності (реєстр. № 2918). 

  

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

народні депутати України – члени Комітету Кужель О.В., Кіраль С.І.; Голова Державної 

регуляторної служби України – Ляпіна К.М. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про мораторій на перевірки суб'єктів господарської 

діяльності (реєстр. № 2918), поданий народним депутатом України 

Луценком І.В., внести на розгляд Верховної Ради України та пропонувати 

повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 



  

2. 

  

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

про внесення змін до деяких законів України щодо набрання чинності 

актами Кабінету Міністрів України (реєстр. № 2877 від 18.05.2015). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Кіраль С.І.,  Кужель О.В., Кривошея Г.Г.; начальник відділу з питань діяльності 

місцевих органів виконавчої влади Міністерства юстиції України – Кагляк Я.О.  

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

набрання чинності актами Кабінету Міністрів України             (реєстр. № 

2877 від 18.05.2015), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на 

розгляд Верховної Ради України та пропонувати повернути його суб’єкту 

права  законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

(Кривошея Г.Г., Хміль М.М. – утримались.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

3. 

  

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

України про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо удосконалення 

процедури припинення юридичної особи шляхом її перетворення (реєстр. 

№ 2850 від 14.05.2015). 

  

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

народні  депутати України – члени Комітету Кужель О.В., Кіраль С.І., Кривошея Г.Г. 



  

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 

удосконалення процедури припинення юридичної особи шляхом її 

перетворення (реєстр. № 2850 від 14.05.2015), поданий народним 

депутатом України Помазановим А.В.,  внести на розгляд Верховної Ради 

України та пропонувати повернути його суб’єкту права  законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. (Кривошея Г.Г. – утримався) 

  

Співдоповідач 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 внесення змін до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних 

діячів» щодо терміну подачі відомостей про кінцевого вигодоодержувача 

(реєстр. № 2892 від 19.05.2015). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні  депутати України – члени 

Комітету Кужель О.В., Кривошея Г.Г., Хміль М.М. 

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до розділу II «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних 

осіб та публічних діячів» щодо терміну подачі відомостей про кінцевого 

вигодоодержувача (реєстр. № 2892 від 19.05.2015), поданий народними 

депутатами України Єремеєвим І.М., Москаленком Я.М., внести на розгляд 

Верховної Ради України та пропонувати повернути його суб’єктам права  

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 



  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

(Кужель О.В., Хміль М.М. – утримались.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


