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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В. 

                                    

Присутні: народні депутати України  –  члени Комітету Дубінін О.І., 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: 

  

ГУТЕНКО 

Денис Вікторович 

  

– директор  департаменту регулювання зовнішньо-

економічної діяльності Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України; 

  

СОКІРЯН Максим  

  

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ТКАЧЕНКО 

Володимир Анатолійович 

– заступник генерального директора ПАТ "АрселорМіттал, 

м. Кривий Ріг"; 

  



ЛИСИЦЯ 

Тетяна Миколаївна 

  

  

– заступник директора департаменту інвестиційно-

інноваційної політики та розвитку державно-приватного 

партнерства Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ТУРЧИНА 

Наталія Петрівна  

  

– начальник управління державного сектору економіки та 

корпоративного управління департаменту управління 

державною власністю та розвитку промисловості 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ  

Дмитро Олексійович 

– начальник управління реєстрації Міністерства юстиції 

України; 

  

ГОНЧАРОВ  

Олександр Володимирович 

  

– директор  Інституту економіки та прогнозування; 

  

ЗАГОРОДНІЙ  

Володимир Петрович 

  

– заступник Голови Державної регуляторної служби 

України; 

ПАЛАМАРЧУК 

Антоніна Борисівна 

– Голова правління Першого всеукраїнського бюро 

кредитних історій; 

  

БУЦА 

Юрій Богданович 

– член Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку України. 

  

П о р я д о к    д е н н и й:  

  

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо забезпечення безперервності ліцензування та захисту 

економічних інтересів держави (реєстр. № 2086а від 16.06.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Галасюк В.В., Розенблат Б.С., Алексєєв І.С., 

Кужель О.В., Кривошея Г.Г., Дубінін О.І. та інші.  
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2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки 

вітчизняної металургійної галузі (реєстр. № 2031а від 05.06.2015) 



суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В., Галасюк В.В., Томенко М.В. та інші 
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3. Проект Закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (реєстр. № 2983 від 02.06.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В., Алексєєв І.С., Галасюк В.В., Чижмарь 

Ю.В., Кривошея Г.Г., Гіршфельд А.М., Хміль М.М. та інші.  
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4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

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

читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій (реєстр. № 2763 

від 30.04.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Семенуха Р.С., Данченко О.І., Діденко І.А., 

Кишкар П.М., Рибак І.П. 
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6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок 

до його статутного капіталу (реєстр. № 2764 від 30.04.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Семенуха Р.С., Данченко О.І., Діденко І.А., 

Кишкар П.М., Рибак І.П. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва  

  

7. Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції" (реєстр. № 2098а від 17.06.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи:   н.д.   Кужель  О.В.,   Крулько  І.І.,   Бабак  А.В.,      

Галасюк В.В., Дубінін О.І., Денісова Л.Л. 
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8. Р і з н е. 

  

1. Щодо численних звернень підприємців в частині забезпечення їх права на 

розташування тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території          м. 

Києва. 

  

2. Щодо дій Служби безпеки України по відношенню до суб’єктів підприємницької  

діяльності. 

  

1. 

  

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

про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності" щодо забезпечення безперервності ліцензування 

та захисту економічних інтересів держави (реєстр. № 2086а). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови  Комітету Кужель 

О.В; директор  департаменту регулювання зовнішньо-економічної діяльності Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України – Гутенко Д.В. 

  

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, звернули 

увагу, що для реалізації прийнятого Верховною Радою України 2 березня 2015 року Закону 

України "Про ліцензування видів господарської діяльності», який згідно з "Прикінцевими та 

перехідними положеннями" набирає чинність через три місяці з дня його опублікування, 

тобто – 28.06.2015 року, потрібно здійснення значного обсягу робіт, як нормотворчого так і 

організаційно-технічного характеру, зокрема –  затвердження Кабінетом Міністрів України 

переліку органів ліцензування, прийняття понад двадцяти оновлених ліцензійних умов, 

затвердження низки нормативно-правових актів розпорядником Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та спеціально уповноваженим органом з питань 

ліцензування, а також модифікації програмного забезпечення вказаного реєстру. 

Тобто відтермінування строку набрання чинності окремих статей Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності" до 1 жовтня 2015 року та 1 липня 2016 року 

забезпечить можливість безперервного процесу ліцензування шляхом створення реального 

механізму для повноцінного впровадження в дію оновленого Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності". 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності" щодо забезпечення 

безперервності ліцензування та захисту економічних інтересів держави 

(реєстр. № 2086а), поданий народними депутатами України Галасюком 

В.В., Розенблатом Б.С., Алексєєвим І.С., Кужель О.В., Кривошеєю Г.Г., 

Дубініним О.І., Солов'єм Ю.І., Пташник В.Ю., внести на розгляд Верховної 

Ради України і пропонувати прийняти в першому читанні за основу та в 

цілому як Закон з техніко-юридичним опрацюванням. 

  

2. Звернутись до Голови Верховної Ради України щодо включення до 

порядку денного другої сесії VIII скликання на період з 16 по 18 червня 

2015 року проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо забезпечення 

безперервності ліцензування та захисту економічних інтересів держави 

(реєстр. № 2086а), прийняття якого дозволить відтермінувати строк 

набрання чинності окремих "процедурних" статей Закону України від 

02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" 

та уникнути правових колізій. 

  

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 підтримки вітчизняної 

металургійної галузі (реєстр. № 2031а). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Розенблат Б.С.,  Дубінін О.І., Кужель О.В; директор  департаменту регулювання 

зовнішньо-економічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 

Гутенко Д.В. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

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

підтримки вітчизняної металургійної галузі (реєстр. № 2031а), поданий 

народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Томенком 

М.В., Кошелєвою А.В., Вовком В.І., Козаченком Л.П., Розенблатом Б.С., 



Остріковою Т.Г., Кривошеєю Г.Г., Дубініним О.І., Солов'єм Ю.І., 

Кривенком В.М., Хмілем М.М., внести на розгляд Верховної   Ради України  

та  пропонувати  прийняти  в першому  читанні 

за основу.  

Рішення прийнято одноголосно. 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

3. 

  

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

про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (реєстр. № 2983). 

  

В обговоренні зазначеного питання прийняли участь Голова правління Першого 

всеукраїнського бюро кредитних історій – Паламарчук А.Б.; заступник Голови Комітету 

Кужель О.В., яка запропонувала  перенести розгляд законопроекту на наступне засідання 

Комітету. Голова Комітету Галасюк В.В. поставив на голосування дану пропозицію, яка була 

не підтримана народними депутатами України – членами Комітету.  

Народні депутати України –  члени Комітету, розглянувши законопроект, погодилися 

з авторами, щодо необхідності реформування системи надання адміністративних послуг у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з метою мінімізації 

кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних 

послуг та з метою передачі органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, 

нотаріусам, банкам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.  

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (реєстр. № 2983), 

поданий народними депутатами України Ляшком О.В., Алексєєвим І.С., 

Галасюком В.В., Чижмарем Ю.В., Кривошеєю Г.Г., Гіршфельдом А.М., 

Хмілем М.М., Розенблатом Б.С., Куліченком І.І., Гринівим І.О., Кутовим 

Т.В., Кривенком В.М., Гопко Г.М., Єфімовим М.В., Павелком А.В., 

Сторожуком Д.А., Дубініним О.І., Алєксєєвим С.О., Грановським О.М., 

Князевичем  Р.П., Івченком В.Є., внести на розгляд Верховної Ради України 

та пропонувати прийняти в першому читанні. за основу. 

  



Рішення прийнято більшістю голосів. 

 (Кіраль С.І. – утримався, Кужель О.В. – проти) 

  

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 деяких законодавчих актів України щодо скасування 

обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій (реєстр. № 2763). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови  Комітету Кужель 

О.В; заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку 

державно-приватного партнерства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 

Лисиця Т.М.  

Під час розгляду члени Комітету зазначили, що законопроект сприятиме на 

законодавчому рівні створенню привабливіших  умов для залучення іноземних інвестицій та 

надасть змогу усунути штучні перепони для утворення підприємств з іноземними 

інвестиціями. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

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

України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних 

інвестицій (реєстр. № 2763), поданий народними депутатами України 

Семенухою Р.С., Данченком О.І., Діденком І.А., Кишкарем П.М.,  Рибаком 

І.П., внести на розгляд Верховної Ради України та пропонувати прийняти в 

першому читанні  за основу. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

5. 

  



СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо перенесення розгляду 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових 

вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу (реєстр.         № 

2764) на наступне засідання Комітету за пропозицією авторів. 

  

  

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на 

конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного 

капіталу (реєстр. № 2764) на наступне засідання Комітету. 

  

6. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

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

змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

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

читання). 

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

заступник Голови  Комітету Кужель О.В. 

  

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) (друге читання), поданий Кабінетом Міністрів України, 

внести на розгляд Верховної Ради України та пропонувати прийняти у 

другому читанні та в цілому як Закон з  техніко-юридичним опрацюванням. 

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

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

7. 

  



СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кужель О.В. щодо проекту 

Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України "Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" 

(реєстр. № 2098а). 

  

Народні депутати України – члени Комітету розглянувши законопроект погодилися з 

авторами, що прийняття вказаного законопроекту допоможе не допустити значного 

погіршення соціально-економічного становища суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність на території проведення антитерористичної операції та сприятиме стабілізації 

загальної ситуації у регіонах проведення антитерористичної операції. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України 

"Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" 

(реєстр. № 2098а), поданий народними депутатами України Кужель О.В., 

Крульком І.І., Бабак А.В., Галасюком В.В., Дубініним О.І., Денісовою Л.Л., 

внести на розгляд Верховної Ради України і пропонувати прийняти в 

першому читанні за основу та в цілому як Закон з техніко-юридичним 

опрацюванням. 

2. Звернутися до Голови Верховної Ради України щодо включення до 

порядку денного другої сесії VIII скликання на період з 16 по 18 червня 

2015 року проекту Закону України про внесення змін до статті 5 Закону 

України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції". 

Рішення прийнято одноголосно. 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

  

  

  

Різне. 

  

  

1. 



СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання Кривошеї Г.Г. про численні звернення підприємців щодо 

забезпечення їх права на розташування тимчасових споруд торгівельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності на території м. Києва. 

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник Голови  Комітету      Кужель 

О.В. та надала пропозицію звернутись до Голови Держаної регуляторної служби України  

Ляпіної К.М. про проведення спільно з Комітетом з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування Комітетських слухань щодо порушеного 

питання. 

  

  1. Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання Кривошеї Г.Г. про численні звернення підприємців щодо 

забезпечення їх права на розташування тимчасових споруд торгівельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності на території м. Києва  взяти до відома. 

  

2. Пропозицію заступника Голови Комітету Кужель О.В. щодо проведення 

спільних Комітетських слухань з Комітетом з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  за участю 

Державної регуляторної служби України (Голова – Ляпіна К.М.) із 

вищезазначеного питання взяли до відома. 

  

2. 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кужель О.В. з пропозицією 

розглянути на черговому засіданні Комітету питання щодо дій Служби 

безпеки України по відношенню до суб’єктів підприємницької діяльності. 

  

  

  Пропозицію заступника Голови Комітету Кужель О.В. про розгляд  на 

черговому засіданні Комітету питання щодо дій Служби безпеки України 

по відношенню до суб’єктів підприємницької діяльності взяли до відома. 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В.ГАЛАСЮК 



  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М.ХМІЛЬ 

 


