
Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

  

                                                        

 Протокол засідання 

                                                          №34-в 

                                                                                                                 

                  25   березня          16 

  

  

  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В. 

  

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

Гіршфельд А.М.,  Хміль М.М. 

  

відповідальні працівники секретаріату – Гаврилів Р.М., Терегейло Ю.В.  

  

Запрошені: 

  

1.     Москаленко 

Ярослав Миколайович 

  

Народний депутат України 

  

2.     Малашок  

Михайло Михайлович 

заступник директора департаменту 

управління державною власністю та розвитку 

промисловості Міністерства  економічного 

розвитку і торгівлі України 



  

3.     Ламський  

Дмитро Володимирович 

начальник управління взаємодії з Верховною 

Радою України Міністерства інфраструктури 

України 

  

4.     Вірченко  

Вадим Анатолійович 

радник Міністра енергетики та вугільної 

промисловості України 

  

5.     Беккер  

Марк Львович 

заступник Голови Харківської обласної 

державної адміністрації 

  

6.     Скоробагач  

Володимир Іванович 

  

заступник Голови Харківської обласної ради 

  

7.     Фатєєв  

Михайло Іванович 

заступник міського голови-директор 

департаменту економіки та комунального 

майна Харківської міської ради  

  

8.     Звєрєв 

Віктор Олександрович 

президент Харківської Торгово-промислової 

палати України 

  

9.     Коновалова 

Ірина Олегівна 

регіональний менеджер 
Європейської Бізнес Асоціації у м. 

Харкові 

  

10.             Олійник  

Дмитро Миколайович 

заступник Голови Ради Федерації 

роботодавців України 

  

11.             Іллічов  

Руслан Володимирович 

генеральний директор Федерації 

роботодавців України 

  

12.             Зацерковна   

Яна  Дмитрівна   

директор  департаменту  правової роботи 

Федерації роботодавців України 

  



13.             Салівон  

Сергій Дмитрович 

директор департаменту економічної політики 

Федерації роботодавців України 

  

14.             Рубаненко  

Леонід Іванович 

президент ВГО "Спілка податкових 

консультантів України" 

  

15.             Рубаненко  

Людмила Василівна  

керівник групи експертів ВГО "Спілка 

податкових консультантів України" 

  

16.             Суботін 

Віктор Георгійович 

генеральний директор ПАТ "Турбоатом" 

  

17.             Золотарьов 

Володимир 

Михайлович 

голова правління, генеральний директор 

ПАТ "Завод "Південкабель" 

  

18.             Фещенко 

Олег Григорович 

заступник генерального директора ПАТ 

"Завод "Південкабель" 

  

19.             Коваленко 

Алла Арестівна 

генеральний директор ПАТ "Харківська 

бісквітна фабрика" 

  

20.             Коваль  

Андрій Анатолійович 

генеральний директор ПАТ "Харківський 

тракторний завод" 

  

21.             Москаленко  

Павло Вікторович 

генеральний директор ТОВ "Харківський 

завод підйомно-транспортного 

устаткування" 

  

22.             Коханов 

Володимир Марксович 

генеральний директор ПАТ "Харківський 

підшипниковий завод" 

  

23.             Григорьєв 

Василь Васильович 

виконавчий директор Об'єднання організацій 

роботодавців Харківської області "Граніт" 

  

24.             Бочаров 

Валерій Георгійович 

голова наглядової ради ПАТ 

"Електромашина" 

  



25.             Лученко 

Олег Олексійович 

генеральний директор НВП ХАРТРОН-

ПЛАНТ ЛТД 

  

26.             Попов 

Олег Вікторович 

начальник управління маркетингу 

"Новокраматорський машинобудівний завод" 

  

1.     Уманець 

Микола Григорович 

  

начальник філії "Південна залізниця" 

ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

  

  

2.     Рождественський 

Андрій Сергійович 

  

начальник служби матеріально-технічного 

забезпечення філії "Південна залізниця"  

ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

  

3.     Коваленко 

Віталій Валентинович  

  

директор з інвестиційних проектів та 

перспективного розвитку ПАТ 

"ДонбасЕнерго" 

  

4.     Сушко  

Костянтин Миколайович 

директор департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг 

  

5.     Ревенко  

Тарас Євгенович  

  

начальник управління енергоринку 
Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

6.     Гончаренко 

Олександр Васильович 

директор з маркетингу та збуту 

ПАТ "Енергомашспецсталь" 

  

7.     Манаєнков  

Ігор Вікторович 

директор з економіки, фінансів та 

перспективного розвитку ПАТ "Крюківський 

вагонобудівний завод" 

  

8.     Сімсон  

Едуард Альфредович 

заступник генерального директора, керівник 

секції машинобудування та розвитку 



промисловості Північно-східного наукового 

центру Національної академії наук України 

  

9.     Зеленський 

Сергій Володимирович 

  

міський голова м. Лозова Харківської 

області. 

  

10.             Рослік 

Олександр Вадимович 

начальник управління колісно-бандажних 

технологій компанії "Інтерпайп" 

  

11.             Штутман 

Павло Леонідович 

  

голова Об'єднання організації роботодавців 

Кіровоградської області 

12.             Петренко  

Сергій Іванович 

генеральний директор ТОВ 

"Котлотурбопром"  

13.             Греховодов  

Олександр 

Миколайович 

віце-президент корпорації "Маст-Іпра" 

14.             Розенко  

Оксана  

помічник-консультант народного депутата 

України 

15.             Смірнов  

Сергій 

помічник-консультант народного депутата 

України 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1.  Законодавче забезпечення проведення реформ у реальному секторі економіки 

України. 

  

2.  Про стан справ на підприємствах транспортного, важкого і енергетичного 

машинобудування та проблеми їх розвитку 

  



  

До учасників виїзного засідання Комітету з вітальним словом звернулись 

представники місцевих органів влади та місцевого самоврядування: Беккер М.Л. 

– заступник голови Харківської обласної державної адміністрації; Скоробагач 

В.І. – заступник голови Харківської обласної ради, Фатєєв М.І. – заступник 

міського голови Харківської міської ради. 

  

1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо 

законодавчого забезпечення проведення реформ у реальному 

секторі економіки України та народного депутата України, 

члена Комітету Гіршфельда А.М. щодо проекту Закону України 

"Про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної 

діяльності із застосуванням принципу субсидіарності в 

Україні" (реєстр. №3544 від 27.11.2015 р.). 

  

  

В обговоренні взяли участь Перший заступник голови Комітету 

Єфімов М.В.,  Москаленко Я.М. – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Олійник Д.М. – заступник 

Голови Ради Федерації роботодавців України, Рубаненко Л.В. – керівник групи 

експертів ВГО "Спілка податкових консультантів України", Сімсон Е.А. – 

заступник генерального директора АТ «Українська промислова енергетична 

компанія», керівник секції машинобудування та розвитку промисловості Північно-

східного наукового центру Національної академії наук України, Зеленський С.В. – 

міський голова м. Лозова Харківської області, Коваленко А.А. – генеральний 

директор ПАТ "Харківська бісквітна фабрика", Золотарьов В.М. – голова Правління, 

генеральний директор ПАТ "Завод "Південкабель".  

Заслухавши інформацію виступаючих щодо моделі промислової політики 

України, затвердженої Комітетом Верховної Ради України з питань промислової 

політики та підприємництва на засіданні 2 березня 2015 р. та  основних положень 

законопроекту "Про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності 

із застосуванням принципу субсидіарності в Україні" учасники засідання 

відмітили важливість та необхідність впровадження запропонованих 

доповідачами новацій. 

(Стенограмма додається) 



  

2. 

  

Під засідання народні депутати України – члени Комітету та інші учасники 

засідання відвідали та ознайомились з роботою підприємств ПАТ "Харківський 

підшипниковий завод" та ПАТ "Турбоатом". 

  

  

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

справ на підприємствах транспортного, важкого і 

енергетичного машинобудування та проблеми їх розвитку  

  

  

В обговоренні взяли участь: Перший заступник голови Комітету 

Єфімов М.В., член Комітету Гіршфельд А.М., Уманець М.В. – представник ПАТ 

"Укрзалізниця"; Суботін В.Г. – генеральний директор ПАТ "Турбоатом"; 

Коханов В.М. – генеральний директор ПАТ "Харківський підшипниковий завод 

", Манаєнков І.В. – директор з економіки, фінансів та перспективного розвитку ПАТ 

"Крюківський вагонобудівний завод", Штутман П.Л. – голова Об'єднання 

організації роботодавців Кіровоградської області, Коваленко В.В. – директор з 

інвестиційних проектів та перспективного розвитку ПАТ "ДонбасЕнерго", 

Бочаров В.Г. – голова наглядової ради ПАТ "Електрошина". 

Заслухавши інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. учасники 

засідання у своїх виступах звернули увагу на надзвичайно гострі проблеми, які 

наявні на сьогодні на багатьох підприємствах регіону та наголосили на нагальній 

терміновості їх вирішення на законодавчому рівні і впровадження необхідних 

законодавчих новацій з боку Уряду. Разом з тим учасники засідання висловили 

думку щодо необхідності відновлення роботи Міністерства промислової 

політики України як основного державного органу у  формуванні та забезпеченні 

реалізації державної політики в промисловій сфері для ефективної взаємодії 

виконавчої влади з керівниками підприємств різних галузей промисловості та 

усіх форм власності, великим, середнім та малим бізнесом з метою підвищення 

промислового потенціалу держави.   

(Стенограма додається) 

  



За результатами обговорень, учасники засідання 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Голові Комітету звернутися до Голови Верховної Ради 

України щодо прискорення розгляду та прийняття проектів 

законів України, спрямованих на підтримку і розвиток 

промисловості та стимулювання інвестицій, зокрема проекту 

Закону України "Про спеціальні режими інвестиційної та 

інноваційної діяльності із застосуванням принципу 

субсидіарності в Україні" (реєстр. №3544 від 27.11.2015 р.). 

  

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України: 

  

організувати постійний двосторонній діалог з 

об’єднаннями роботодавців, промисловців, підприємців для 

вивчення та вирішення галузевих проблем та створення умов 

розвитку; 

  

підтримати модель промислової політики, затверджену 

Комітетом Верховної Ради України з питань промислової 

політики та підприємництва на засіданні 2 березня 2015 року, 

як основу для розробки урядової промислової політики як в 

частині інституційної, так і в частині галузевої складової; 

  

створити Міністерство промисловості України, яке на 

основі кращого світового досвіду має формувати та 

забезпечувати реалізацію державної політики у промисловій 

та інноваційній сфері держави. 

  

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  



СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                    М.М. ХМІЛЬ 

 


