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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., Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С., Хміль М.М. 

  

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

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

Терегейло Ю.В.  

  

Запрошені: 

  

КІСЕЛЬОВ 

Андрій Миколайович 

  

– народний депутат України, член Комітету Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики; 

КЛИМЕНКО 

Юлія Леонідівна 

  

– заступник Міністра - керівник Апарату Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 



ЖЕЛЕЗНЯК 

Ярослав Іванович 

  

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; 

ВІТКІН 

Леонід Михайлович 

– директор департаменту технічного регулювання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ЛІНІЧЕНКО 

Крістіна Геннадіївна 

  

– представник Європейської бізнес асоціації; 

ЛАНДА 

Ігор Олександрович 

  

– представник Європейської бізнес асоціації; 

КАТУНІН 

Валерій Михайлович 

  

– заступник директора ТОВ "ВторметЕкспорт"; 

ПОНОМАРЬОВ 

Андрій Вікторович 

  

– заступник керівника Федерації роботодавців в 

гірничорудній промисловості; 

ЮРЧЕНКО Іван – "Метінвест", юридичний департамент; 

СОЛОВЕЙ Олексій 

Сергійович 

  

– генеральний директор ТОВ "Метінвест-Ресурс"; 

ЦВЕТОВ 

Володимир Юрійович 

– член Ради Конфедерації роботодавців України, виконавчий 

директор Федерації роботодавців скляної промисловості 

України; 

  

МОВЧАН 

Віталій Андрійович 

– Віце-Президент ДП "Антонов"(корпоративні права та 

інтелектуальна власність); 

  

ТКАЧЕНКО 

Володимир Анатолійович 

– заступник генерального директора з питань співпраці з 

державними органами та зовнішніх комунікацій ПАТ 

"АрселорМіттал Кривий Ріг". 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  



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

господарської діяльності" щодо ліцензування діяльності у сфері використання ядерної 

енергії (реєстр. № 2360а від 15.07.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Домбровський О.Г., Бандуров В.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
2.. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

потреб держави та територіальних громад Донецької та Луганської областей 
(реєстр. № 4199 від 11.03.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Єфімов М.В., Галасюк В.В., Лубінець Д.В.,         Недава 

О.А., Найєм Мустафа-Масі 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії протиправному поглинанню та захопленню господарських товариств 
(реєстр. № 4216 від 14.03.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Галасюк В.В.,     Продан О.П., Алексєєв І.С., Вовк В.І., 

Кужель О.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
4. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності                  (реєстр. 

№ 2498а від 11.08.2015) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
5. Проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про 

стандартизацію і сертифікацію" (щодо Реєстру державної системи сертифікації)        (реєстр. 

№ 3595 від 08.12.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Чекіта Г.Л.,     Чепинога В.М., Мельниченко В.В., 

Соловей Ю.І., Матвієнков С.А., Воропаєв Ю.М 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
6. Проект Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо відкритості інформації про 

розмір невнесеної частини вкладу до статутного капіталу учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю (реєстр. № 3528 від 26.11.2015)  
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Фельдман О.Б. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 



7. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" (реєстр. 

№ 3578 від 03.12.2015)  
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Помазанов А.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

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

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо діяльності юридичних осіб на підставі 

модельного статуту (реєстр. № 3691 від 22.12.2015)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д.  Грановський О.М.,  Мацола Р.М. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
9. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення 

дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового 

забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об'єктів інфраструктури (реєстр. 

№ 3868 від 02.02.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В., Галасюк В.В., Томенко М.В., Ванат П.М., 

Кірш О.В., Єфімов М.В., Козаченко Л.П., Хміль М.М., Кривошея Г.Г., Кривенко В.М., 

Курячий М.П., Соловей Ю.І., Довгий О.С., Розенблат Б.С., Вовк В.І., Чижмарь Ю.В., 

Маркевич Я.В., Домбровський О.Г., Кошелєва А.В.  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
10. Різне. 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення умов розвитку вітчизняного літакобудування. 

2. Щодо призначення членів Експертної ради при Комітеті. 

  

  

1. 

  

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

про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту 

брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового 

забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об'єктів 

інфраструктури  (реєстр. № 3868 від 02.02.2016). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Перший заступник голови Комітету 

Єфімов М.В., заступник голови Комітету Розенблат Б.С., народні депутати України – члени 

Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І.; Кісельов А.М. – народний депутат України, член 

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Клименко Ю.Л. – 



заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; Пономарьов А.В. – заступник 

керівника Федерації роботодавців в гірничорудній промисловості. 

Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення законопроекту, 

підтримуючи загалом концепцію авторів законодавчої ініціативи, зауважили, що окремі його 

положення, зокрема щодо визначення оптимального розміру ставки мита на експорт 

металобрухту та тимчасової відміни квотування експорту металобрухту, потребують 

доопрацювання.  

Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував найближчим часом провести відкрите 

обговорення питань взаємодії двох галузей промисловості – металургійної та машинобудівної, 

а також комітетські слухання, залучивши до співпраці галузевих експертів, металургів та 

експортерів металобрухту. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку 

з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості 

та відбудови об'єктів інфраструктури (реєстр. № 3868 від 02.02.2016) 
внести на розгляд Верховної Ради України та за результатами розгляду у 

першому читанні рекомендувати прийняти його за основу. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 "За" – 6; 

 "Проти" – 1 ( Нечаєв О.І.); 

 "Утримались" – 1 (Гіршфельд А.М.). 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2. 

  

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

проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності" щодо ліцензування 

діяльності у сфері використання ядерної енергії (реєстр. № 2360а від 

15.07.2015) у зв’язку з відсутністю автора законопроекту. 

  



3. 

  

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо перенесення розгляду 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо забезпечення потреб держави та територіальних громад Донецької 

та Луганської областей (реєстр. № 4199 від 11.03.2016) на наступне 

засідання Комітету. 

  

  

4. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

протиправному поглинанню та захопленню господарських товариств 

(реєстр. № 4216 від 14.03.2016). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь секретар Комітету Хміль М.М., голова 

підкомітету Комітету Кривошея Г.Г. 

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, підтримали 

необхідність обов’язкового нотаріального посвідчення правочинів предметом яких є 

розпорядження корпоративними правами. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню 

господарських товариств (реєстр. № 4216 від 14.03.2016) внести на 

розгляд Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти його за основу з скороченням строків подання 

суб’єктами законодавчої ініціативи зауважень і пропозицій до 

законопроекту під час підготовки його до другого читання. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  



  

  

5. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Міністра – керівника Апарату Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України Клименко Ю.Л. щодо проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності (реєстр. № 2498а від 11.08.2015) (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяв участь заступник голови Комітету  Розенблат 

Б.С. 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. № 2498а від 11.08.2015) (друге 

читання) внести на розгляд Верховної Ради України та за результатами 

розгляду прийняти його в другому читанні та в цілому як Закон з техніко-

юридичним опрацюванням.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

6. 

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

про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про 

стандартизацію і сертифікацію" щодо Реєстру державної системи 

сертифікації (реєстр. № 3595 від 08.12.2015). 
  

Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення зазначили, що 8 грудня 

2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію», саме яким передбачена 

можливість здійснення добровільної сертифікації харчової продукції в державній системі 



сертифікації. Таким чином, порушене у законопроекті питання вже врегульоване в чинному 

законодавстві. Крім того, що стосується зміни до статті 14 Декрету, то слід зазначити, що з 

10.02.2016 року набрали чинності зміни, внесені Законом України «Про технічні регламенти 

та оцінку відповідності»,  відповідно до яких статтю 14  викладено в новій редакції та Декрет 

доповнено новими статтями, зокрема, статтею 141 «Реєстр та внесення до нього інформації про 

сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності». 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів 

України "Про стандартизацію і сертифікацію" щодо Реєстру державної 

системи сертифікації (реєстр. № 3595 від 08.12.2015) внести на розгляд 

Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні 

рекомендувати його відхилити. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

7. 

  

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

про внесення змін до статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо відкритості 

інформації про розмір невнесеної частини вкладу до статутного капіталу 

учасників товариства з обмеженою відповідальністю (реєстр. № 3528 від 

26.11.2015).  

  

Народні  депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроект, відзначили, 

що він втратив свою актуальність у зв’язку з набранням чинності Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань" та був відкликаний суб’єктом законодавчої ініціативи в зв'язку з необхідністю 

його доопрацювання. (Заява автора законопроекту народного депутата України     Фельдмана 

О.Б. від 16.03.2016 р.) 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців" щодо відкритості інформації про розмір невнесеної частини 

вкладу до статутного капіталу учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю (реєстр. № 3528 від 26.11.2015), внести на розгляд 

Верховної Ради  України та пропонувати повернути його  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. 

  

8. 

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

про внесення змін до Закону України "Про підприємництво"             (реєстр. 

№ 3578 від 03.12.2015).  

  

Народні  депутати України – члени Комітету  відзначили, що запропонована редакція 

законопроекту з точки зору техніко-юридичного аналізу не вирішує поставленої мети. 

У зв'язку з чим, пропонується замінити пункти 1, 2 проекту Закону одним пунктом  

наступного змісту: " 1. Визнати такою, що втратила чинність статтю 4  Закону України «Про 

підприємництво» від 07.02.1991 № 698-XII (Відомості Верховної Ради УРСР від 

02.04.1991,1991 р., № 14, ст. 168)." Після чого пункт 3 вважати пунктом 2.  

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

підприємництво" (реєстр. № 3578 від 03.12.2015) внести на розгляд 

Верховної Ради  України та пропонувати прийняти його в першому 

читанні за основу та в цілому як Закон з вищезазначеними техніко-

юридичними правками. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 



  

  

9. 

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 діяльності юридичних 

осіб на підставі модельного статуту (реєстр. № 3691 від 22.12.2015).  

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши  законопроект, відзначили, 

що він втратив свою актуальність у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань". 

  

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

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

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 

щодо діяльності юридичних осіб на підставі модельного статуту     

(реєстр. № 3691 від 22.12.2015) внести на розгляд Верховної Ради  

України та пропонувати повернути його на доопрацювання суб’єкту 

права законодавчої ініціативи. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України - Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

Різне. 

 1.  

  

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію заступника голови Комітету Розенблата Б.С. щодо проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення умов розвитку вітчизняного літакобудування. 

  

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні  депутати України – члени 

Комітету Дубінін О.І., Нечаєв О.І.; Мовчан В.А. - віце-президент ДП "Антонов" (корпоративні 

права та інтелектуальна власність).  



 Було запропоновано створити робочу групу  та спільно  з Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України напрацювати узгоджений  варіант  проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов розвитку 

вітчизняного літакобудування. 

   

 2. 

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію секретаря Комітету Хміля М.М. щодо призначення членів 

Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва . 

 Під час обговорення даного питання Голова Комітету Галасюк В.В. запропонував 

напрацювати критерії призначення членів Експертної ради за галузевим або регіональним 

принципом. 

  Інформацію щодо призначення членів Експертної ради при Комітеті 

Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва 

взяти до відома. 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

     

          СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


