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  Головує:      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 – Шестопалова В.П., Кравченко М.М., 

Бондаренко О.А., Близненко Ю.М., Лебединська О.Ю., Жовніренко О.В.  

  

Запрошені: 

КИШКАР 

Павло Миколайович 

  

– народний депутат України, автор законопроекту № 2764; 

КЛИМЕНКО 

Юлія Леонідівна 

  

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ЖЕЛЕЗНЯК Ярослав 

  

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  



МІЛЕНІНА 

Анна Андріївна  

– заступник начальника відділу департаменту регулювання 

державних закупівель Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України;  

  

ТУРЧИНА 

Наталія Петрівна 

  

– начальник управління державного сектору економіки та 

корпоративного управління Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України;  

  

МАТВЄЄВА 

Віра Григорівна 

  

– начальник управління правового забезпечення Державної 

інспекції ядерного регулювання України; 

  

ТАЛАХ 

Віктор Миколайович 

  

– директор департаменту конкурентної політики 

Антимонопольного комітету України; 

КУЛИКОВА  

Вікторія Василівна 

  

  

  

– представник Європейської бізнес-асоціації; 

  

БЕЛЕЦЬКА  

Алевтина Володимирівна 

  

– представник Європейської бізнес-асоціації ; 

  

ЗДОРЕВСЬКА  

Ірина Вікторівна 

  

– представник Європейської бізнес-асоціації ; 

  

ЛЯПІНА 

Ксенія Михайлівна 

  

– Голова Державної регуляторної служби України; 

БУЦА  

Юрій Богданович 

  

– член Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку; 

ІЛЬЄВА 

Ірина Миколаївна 

  

– прес-секретар Голови Державної регуляторної служби 

України Ляпіної К.М.; 

ТАБАЛА  – представник Секретаріату Кабінету Міністрів України;  



Олена Миколаївна 

  

СКІПАЛЬСЬКИЙ Андрій 

  

– помічник народного депутата України Луценка І.В.; 

КОРОЛЬ Петро 

  

– помічник народного депутата України Гопко Г.М. 

ЛУКАЧ  

Ростислав Володимирович 

– представник Реанімаційного пакету реформ. 

  

П о р я д о к    д е н н и й:  

  

1. 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 

  
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо ефективного 

розвитку малого та середнього підприємництва і відкритості державних закупівель) 

(реєстр. № 2143а-1 від 03.07.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Головко М.Й. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
3. Проект Закону про мораторій на перевірки суб'єктів господарської діяльності (реєстр. 

№ 2918 від 03.07.2015) (доопрацьований) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: Луценко І.В., Маркевич Я.В., Рибак І.П., Юринець 

О.В., Шкрум А.І., Рябчин О.М., Добродомов Д.Є., Найєм Мустафа-Масі, Вадатурський 

А.О., Чекіта Г.Л., Семенуха Р.С. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

4. Проект Закону про внесення змін до розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України 

"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих 

актів України" (реєстр. № 2230а від 02.07.2015) 
суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про спеціальну економічну зону 

"Закарпаття" (щодо забезпечення рівних прав інвесторів, розширення виробництва та 

створення нових робочих місць)" (реєстр. № 2301а від 06.07.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи:  Галасюк В.В., Горват Р.І., Чижмарь Ю.В.,  Козаченко 

Л.П., Южаніна Н.П., Кривенко В.М., Єфімов М.В., Дубінін О.І., Антонищак А.Ф., 

Кіраль С.І., Кривошея Г.Г. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
6. Р і з н е. Щодо затвердження орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва на період третьої сесії 

восьмого скликання (вересень 2015 – січень 2016 року). 

  

1. 

  

 СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо 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). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови Комітету        Кіраль 

С.І., секретар Комітету Хміль М.М. 

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, погодилися з 

автором щодо необхідності адаптації окремих положень законодавства України, які 

регулюють створення та порядок діяльності господарських товариств, до європейської 

правової практики в частині забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до 

товариства на внесок до його статутного капіталу.   

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

УХВАЛИЛИ: Проект 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), 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 рекомендувати прийняти його в 

першому читанні за основу. 

  



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

  

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 ефективного розвитку 

малого та середнього підприємництва і відкритості державних закупівель) 

(реєстр. № 2143а-1). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Хміль М.М, Кіраль С.І., які  зазначили, що законопроект не містить норм прямої дії, 

які б дозволили досягнути тієї мети, яка зазначена в пояснювальній записці. Більшість норм 

законопроекту є декларативними та не мають юридичного значення. 

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

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

ефективного розвитку малого та середнього підприємництва і відкритості 

державних закупівель)(реєстр. № 2143а-1), поданий народним депутатом 

України Головком М.Й., внести на розгляд Верховної Ради України та 

пропонувати повернути його автору 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. 

  

3. 

  

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

внесення змін до Закону України "Про спеціальну економічну зону 

"Закарпаття" (щодо забезпечення рівних прав інвесторів, розширення 

виробництва та створення нових робочих місць)"(реєстр. № 2301а). 

  



В обговоренні зазначеного питання взяв участь заступник Голови Комітету Кіраль С.І. 

 Під час розгляду члени Комітету зазначили, що заборона на створення філій суб’єктами 

СЕЗ за межами їх територій не міститься в жодному аналогічному Законі про СЕЗ України та 

дискримінує права суб’єктів СЕЗ Закарпаття, що в свою чергу призводить до значного 

дисбалансу зобов’язань держави та інвестора і значно погіршує інвестиційний клімат регіону, 

а в складних економічних умовах, що мають місце в країні вкрай важливо відновити довіру 

інвесторів та репутацію країни і скасувати дискримінаційну норму Закону України "Про 

спеціальну економічну зону "Закарпаття"".  

          Відповідне скасування необґрунтованого обмеження щодо створення філій суб’єктами 

СЕЗ за межами їх територій забезпечить подальший розвиток підприємств суб’єктів СЕЗ 

Закарпаття, створення нових виробництв та робочих місць у регіоні особливо в умовах 

відсутності  на даний час будь-яких пільг для суб’єктів СЕЗ. 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

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

спеціальну економічну зону "Закарпаття" (щодо забезпечення рівних прав 

інвесторів, розширення виробництва та створення нових робочих місць)" 

(реєстр. № 2301а), поданий народними депутатами України Галасюком 

В.В., Горватом Р.І., Чижмарем Ю.В., Козаченком Л.П., Южаніною Н.П., 

Кривенком В.М., Єфімовим М.В., Дубініним О.І., Антонищаком  А.Ф., 

Кіралем С.І., Кривошеєю Г.Г., внести на розгляд Верховної Ради України і 

пропонувати прийняти у першому читанні та в цілому як Закон. 

  

Голосували: "За" – 8 членів Комітету. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

4-5. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання Кривошеї Г.Г. щодо проектів законів про внесення змін до 

розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України"(реєстр. № 2230а) та про мораторій на перевірки суб'єктів 

господарської діяльності (реєстр. № 2918)(доопрацьований). 

  

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

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



Державної регуляторної служби України – Ляпіна К.М., заступник Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України – Клименко Ю.Л. 

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроекти, визначили 

доцільним не продовжувати мораторій на проведення перевірок суб‘єктів господарської 

діяльності, а вдосконалювати законодавчий механізм їх здійснення, оскільки держава 

відповідно до вимог Конституції України має захищати права споживачів, здійснювати 

контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт. Крім того, під час 

обговорення було зазначено, що у Верховній Раді України на даний час знаходиться 

законопроект "Про внесення зміни до пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону 

України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи" (реєстр. № 2174а), поданий Кабінетом Міністрів України, 

яким також встановлюється мораторій на перевірки за іншими критеріями, у зв’язку з чим 

автору законодавчої ініціативи необхідно внести узгоджений проект закону, яким буде 

встановлений єдиний підхід реалізації мораторію на перевірки. 

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону про внесення змін до розділу ІІІ "Прикінцеві положення" 

Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України" (реєстр. № 2230а), поданий 

Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 (Хміль М.М. – утримався) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2. Проект Закону про мораторій на перевірки суб'єктів господарської 

діяльності (реєстр. № 2918) (доопрацьований), поданий народними 

депутатами України Луценком І.В., Маркевичем Я.В., Рибаком І.П., 

Юринець О.В., Шкрум А.І., Рябчиним О.М., Добродомовим Д.Є., Найємом 

Мустафою-Масі, Вадатурським А.О., Чекітою Г.Л.,    Семенухою Р.С., 

внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати повернути 

його автору на доопрацювання. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 



  

6. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету щодо затвердження орієнтовного плану 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та 

підприємництва на період третьої сесії восьмого скликання (вересень 2015 

– січень 2016 року). 

  

УХВАЛИЛИ: Затвердити орієнтовний план роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва на період третьої сесії 

восьмого скликання (вересень 2015 – січень 2016 року). 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В.ГАЛАСЮК 

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М.ХМІЛЬ 

 


