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

Єфімов М.В., Кривошея Г.Г., Кужель О.В., 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: 

  

МИКОЛЬСЬКА 

Наталія Ярославівна 

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ЖЕЛЕЗНЯК – радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; 



Ярослав Іванович 

  

РОМАНОВИЧ 

Дмитро Олегович 

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ГРИШКЕВИЧ 

Оксана Миколаївна 

  

– заступник директора департаменту залучення інвестицій 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

ВІТКІН 

Леонід Михайлович 

– директор департаменту технічного регулювання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

БЕРЕСЛАВСЬКИЙ 

Сергій 

– експерт з питань технічного регулювання; 

  

  

ЯНОВИЧ 

Валентина Іванівна 

– начальник управління оцінки відповідності та технічних 

регламентів Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ПРОКОПЕЦЬ 

Валерій Юрійович 

– заступник директора департаменту розвитку 

підприємництва та регуляторної політики Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

  

САЛІМОНОВ 

Дмитро Олегович 

– начальник відділу аналізу ефективності та інформаційно-

технологічного супроводу зовнішньоекономічної 

діяльності департаменту зовнішньоекономічної діяльності 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

  

ШОВКАЛЮК 

Віктор Степанович 

– директор департаменту інноваційної діяльності та 

трансферу технологій Міністерства освіти і науки України; 

  

ІЛЬЧЕНКО 

Михайло Юхимович 

– проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ»; 

  

  

ЛЕЩЕНКО 

Анатолій Олексійович 

– начальник управління нормативно-правового забезпечення 

Міністерства юстиції України; 

  

САВЧУК 

Сергій Дмитрович 

– Голова Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України; 

  



КУЩАЄВА 

Людмила Валеріївна 

– представник Кабінету Міністрів України; 

  

  

ГРЕГІРЧАК 

Ярослав 

  

– заступник бізнес-омбудсмена в Україні; 

ЄВДОКИМЕНКО 

Денис  

– юрисконсульт ТОВ «ДТЕК ЕСКО». 

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

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

діяльності технологічних парків (реєстр. № 2216а від 01.07.2015) (друге читання)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

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

до земельної ділянки у межах індустріального парку (реєстр. № 2514а від 19.08.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Сабашук П.П. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

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

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

30.04.2015) (друге читання) 

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

П.М., Рибак І.П., Галасюк В.В., Острікова Т.Г. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

4. Проект Закону України про внесення зміни до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо звільнення 

від сплати адміністративного збору  (реєстр. № 4217 від 14.03.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіссе А.І., Ревега О.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 



  

5. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від 

сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до 

установчих документів юридичних осіб та реєстрації змін місцезнаходження юридичних осіб 

та місця проживання фізичних осіб-підприємців у зв'язку із декомунізацією         (реєстр. № 

4217-1 від 30.03.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Романова А.А.,   Сотник О.С., Крулько І.І., Зубач Л.Л., 

Березюк О.Р., Черненко О.М., Купрієнко О.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

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

технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 3724 від 28.12.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Підлісецький Л.Т., Опанасенко О.В., 

Романова А.А., Логвинський Г.В., Соловей Ю.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

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

період проведення антитерористичної операції" щодо уточнення окремих термінів (реєстр. 

№ 3821 від 26.01.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Матвієнков С.А. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції" щодо уточнення деяких положень (реєстр. 

№ 3821-1 від 12.02.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Найєм Мустафа-Масі, Матейченко К.В., Недава О.А., 

Лубінець Д.В., Герасимов А.В., Єфімов М.В.  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

9. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" 

щодо державних інвестиційних проектів (реєстр. № 4547 від 29.04.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Дубінін О.І., Єфімов М.В.,           Гіршфельд 

А.М., Галасюк В.В., Кривошея Г.Г.    

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
10. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" 

щодо державних інвестиційних проектів (реєстр. № 4547-1 від 04.05.2016) 



суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
11. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" щодо механізму 

закупівлі енергосервісу (реєстр. № 4549 від 29.04.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Рябчин О.М., Домбровський О.Г., Галасюк В.В.,  Бабак 

А.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
12. Проект Закону України про Установу бізнес-омбудсмена (реєстр. № 4591 від 05.05.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
13. Пропозиції Президента до Закону України "Про внесення зміни до статті 13 Закону України 

"Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на 

внутрішньому ринку" (реєстр. № 3868 від 02.02.2016) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: Ляшко О.В., Галасюк В.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., Дубінін О.І. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

  

1. 

  

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності 

технологічних парків (реєстр. № 2216а від 01.07.2015) (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови  Комітету  Кужель 

О.В., народний депутат України – член Комітету Гіршфельд А.М.; Шовкалюк В.С. – директор 

департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки 

України; Ільченко М.Ю. – проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ». 



За результатами обговорення порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання 

члени Комітету  

  

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

України щодо діяльності технологічних парків (реєстр. № 2216а від 

01.07.2015), підготовлений до другого читання, з урахуванням уточнення: 

«абзац 5 підпункту 5 пункту 4 розділу I слова "у строк, що не перевищує 

десяти робочих днів з дня подання в установленому порядку документів 

відповідно до частини першої цієї статті"» внести на розгляд Верховної 

Ради України та за результатами розгляду прийняти його у другому 

читанні та в цілому як Закон з відповідними техніко-юридичними 

опрацюванням.  

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 "За" – 6; 

 "Утримались" – 3 (Кужель О.В., Нечаєв О.І., Гіршфельд А.М.); 

  

Доповідач 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 законодавчих актів України щодо вимог  до  

земельної  ділянки  у  межах  індустріального  парку   (реєстр. № 2514а від 

19.08.2015). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В., секретар Комітету Хміль М.М. 

За результатами обговорення члени Комітету  

  

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

України щодо вимог до земельної ділянки у межах індустріального парку 

(реєстр. № 2514а від 19.08.2015), поданий народним депутатом України 

Сабашуком П.П., внести на розгляд Верховної Ради України та за 

результатами розгляду прийняти його в першому читанні за основу.  



Рішення прийнято більшістю голосів. 

 "За" – 7; 

 "Утримались" – 2 (Нечаєв О.І., Кривошея Г.Г.); 

  

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 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування 

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

від 30.04.2015) (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови Комітету Кужель 

О.В., Розенблат Б.С., секретар Комітету Хміль М.М., член Комітету – народний депутат 

України Нечаєв О.І.; Микольська Н.Я. – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України.  

За результатами обговорення порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання 

члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Внести на розгляд Верховної Ради України та за результатами розгляду 

прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з відповідними техніко-

юридичними правками проект Закону України  про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості 

державної реєстрації іноземних інвестицій (реєстр. № 2763 від 

30.04.2015), поданий народними депутатами України Семенухою Р.С., 

Данченком О.І., та іншими народними депутатами України, 

підготовлений до другого читання в редакції Комітету з наступними 

поправками: 

       «у пункті 2  частини четвертої (Закон України "Про імміграцію") 

розділу I (щодо пункту 3 частини сьомої статті 9) після слів 

"зареєстрованих договорів (контрактів)" додати слова "про інвестиційну 

діяльність" далі за текстом; 

       у розділі II "Прикінцеві положення": 

       у пункті 2 після слів "без розгляду по суті" додати слова "з 

повідомленням про підстави повернення документів"; 



        пункт 5 запропонований поправкою -12- щодо приведення 

законодавчих та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим 

Законом вони  застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону 

виключити».  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

4. 5. 

  

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

про внесення зміни до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" 

щодо звільнення від сплати адміністративного збору (реєстр. № 4217 від 

14.03.2016), поданого народними депутатами України Кіссе А.І. та Ревегою 

О.В.,  та альтернативного до нього проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо звільнення від сплати 

адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін, що 

вносяться до установчих документів юридичних осіб та реєстрації змін 

місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб-

підприємців у зв'язку із декомунізацією (реєстр. № 4217-1 від 30.03.2016), 

поданого народними депутатами України Романовою А.А., Сотник О.С., 

Крульком І.І., Зубачем Л.Л., Березюком О.Р., Черненком О.М., Купрієнком 

О.В. 

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В.; Лещенко А.О. – начальник управління нормативно-правового забезпечення 

Міністерства юстиції України. 

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроекти, підтримали 

пропозицію авторів щодо необхідності звільнення від сплати адміністративного збору за 

проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів юридичних 

осіб, пов’язаних із прийняттям Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 

символіки» та запропонували розширити коло суб’єктів, які звільняються від сплати 

адміністративного збору, звільнивши також від сплати в указаних випадках громадські 

формування, а також погодились із пропозицією Головного науково-експертного управління, 

що більш доцільним є прийняття за основу в першому читанні законопроекту реєстр. № 4217, 

поданого народними депутатами України Кіссе А.І. та Ревегою О.В., на відміну від 

альтернативного реєстр. № 4217-1.    

  



За результатами обговорення члени Комітету  

  

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

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань" щодо звільнення від сплати адміністративного 

збору  (реєстр. № 4217 від 14.03.2016), поданий народними депутатами 

України Кіссе А.І., Ревегою О.В., внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати прийняти його за основу та в цілому як Закон 

доповнивши після слів «юридичних осіб» словами «громадських 

формувань» з відповідним техніко-юридичним опрацюванням. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

   

  

2. Проект Закону України  про внесення змін до деяких законів України 

щодо звільнення від сплати адміністративного збору за проведення 

державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів 

юридичних осіб та реєстрації змін місцезнаходження юридичних осіб та 

місця проживання фізичних осіб – підприємців у зв’язку із 

декомунізацією (реєстр. № 4217-1), поданий народними депутатами 

України Романовою А.А., Сотник О.С., Крульком І.І., Зубачем Л.Л., 

Березюком О.Р., Черненком О.М., Купрієнком О.В., внести на розгляд 

Верховної Ради України та пропонувати повернути його на 

доопрацювання суб’єктам права законодавчої ініціативи. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

   

Співдоповідач з цих питань 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 деяких законодавчих актів України щодо технічних 

регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 3724 від 28.12.2015), 

поданого народними депутатами України Кіралем С.І., Підлісецьким Л.Т. 

та іншими народними депутатами України. 

  



В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В., народний депутат України – член Комітету Кривошея Г.Г.; Микольська Н.Я. – заступник 

Міністра економічного розвитку і торгівлі України.  

Під час обговорення заступник  Голови  Комітету  Кужель О.В. зазначила, що 

запропонований варіант законопроекту потребує опрацювання народними депутатами 

України – членами Комітету спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України, також узгодження з Європейською Комісією. Головою Комітету Галасюком В.В. 

було запропоновано створити робочу групу по опрацюванню законопроекту в редакції, яка 

буде прийнятна для підтримки його в цілому, та внести від Комітету доопрацьований і 

узгоджений варіант законопроекту на розгляд Верховної Ради України для прийняття його в 

цілому як Закон.   

За результатами обговорення члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ:  Створити робочу групу по опрацюванню проекту Закону України  про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних 

регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 3724 від 28.12.2015) з 

метою внесення на розгляд Верховної Ради України доопрацьованого та 

узгодженого варіанту законопроекту, прийнятного для підтримки його в 

цілому. До робочої групи залучити фахівців Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, 

Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців 

України, Європейської Бізнес Асоціації тощо. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 8; 

"Утримались" – 1 (Нечаєв О.І.); 

  

  

7. 8. 

  

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

про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» (реєстр. № 3821), поданого  

народними депутатами України Матвієнковим С.А., Воропаєвим Ю.М., та 

альтернативного до нього проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» щодо уточнення деяких положень (реєстр. № 

3821-1), поданого народними депутатами Найємом М.-М., Єфімовим М.В. 

та іншими. 



  

  

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши законопроекти, погодились 

з позицією Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, що 

у зв’язку з прийняттям проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо безперешкодної 

діяльності органів місцевого самоврядування (реєстр. № 4048) проекти реєстр. №№ 3821 та 

3821-1 відповідно до статті 95 Регламенту Верховної Ради України мають бути зняті з 

розгляду, як такі, що втратили актуальність внаслідок прийняття інших законодавчих актів. 

  

Розглянувши та обговоривши вищезазначені законопроекти, члени Комітету 

  

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

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» 

(реєстр. № 3821), поданий  народними депутатами України Матвієнковим 

С.А., Воропаєвим Ю.М., та альтернативний до нього проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції» щодо уточнення деяких 

положень (реєстр. № 3821-1), поданий народними депутатами Найємом 

М.-М., Єфімовим М.В. та іншими, внести на розгляд Верховної Ради 

України та пропонувати їх відхилити. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович.  

  

9. 10. 

  

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

про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" щодо 

державних інвестиційних проектів  (реєстр. № 4547), поданого народними 

депутатами України Кіралем С.І., Дубініним О.І. та іншими народними 

депутатами України та альтернативного до нього проекту Закону України 

про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" щодо 

державних інвестиційних проектів (реєстр. №  4547-1), поданого Кабінетом 

Міністрів України. 



  

Під час обговорення члени Комітету зазначили, що обидва законопроекти мають спільне 

завдання, а саме: системно та комплексно вирішити питання спрощення механізму оцінки, відбору 

і надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, забезпечити 

гармонізацію з бюджетним законодавством процесу відбору державних інвестиційних 

проектів та моніторинг реалізації зазначених інвестиційних проектів.  

  

Розглянувши та обговоривши вищезазначені законопроекти, члени Комітету  

  

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

інвестиційну діяльність" щодо державних інвестиційних проектів 

(реєстр.  №  4547), поданий народними депутатами України Кіралем С.І., 

Дубініним О.І. та іншими народними депутатами України, внести на 

розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу, а альтернативний до 

нього проект  Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

інвестиційну діяльність" щодо державних інвестиційних проектів 

(реєстр. №  4547-1), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 7; Не голосував – Кривошея Г.Г.; 

"Утримались" – 1 (Кужель О.В. – утрималась під час голосування про 

прийняття в першому читанні за основу законопроекту реєстр. № 4547); 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

11. 

  

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

про внесення змін до Закону України “Про запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів 

суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації” (реєстр. № 4549), поданого народними депутатами 

України Рябчиним О.М., Домбровським О.Г., Галасюком В.В., Бабак А.В. 

та іншими народними депутатами України. 

  



В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В.; Савчук С.Д. – Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України; Євдокименко Д. – юрисконсульт ТОВ «ДТЕК ЕСКО».  

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету  

  

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

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 

законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації” (реєстр. № 4549), поданий народними 

депутатами України Рябчиним О.М., Домбровським О.Г., Галасюком 

В.В., Бабак А.В. та іншими народними депутатами України, внести на 

розгляд Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому 

читанні рекомендувати прийняти його за основу, скоротивши строк 

подання зауважень і пропозицій суб‘єктів права законодавчої ініціативи 

до другого читання наполовину. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

Не голосував – Кривошея Г.Г. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

12. 

  

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

про Установу бізнес-омбудсмена (реєстр. № 4591), поданого Кабінетом 

Міністрів України. 

  

В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В.; Грегірчак Я. – заступник бізнес-омбудсмена в Україні.  

Під час розгляду члени Комітету зазначили,  що прийняття зазначеного  законопроекту 

дозволить поліпшити умови для ведення в Україні підприємницької діяльності шляхом 

медіації та моніторингу Установою бізнес-омбудсмена виконання органами виконавчої влади 

заходів щодо протидії порушенням законних прав суб’єктів підприємців.  

  



За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Проект   Закону  України   про   Установу   бізнес-омбудсмена   (реєстр. 

№ 4591), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його у першому 

читанні за основу. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

Не голосував – Кривошея Г.Г. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

13. 

  

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

Пропозицій Президента до Закону України "Про внесення зміни до статті 

13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо зменшення 

дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 3868 

від 02.02.2016 р.) на наступне засідання Комітету. 

  

  

Різне. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо продовження практики 

проведення виїзних засідань Комітету на промислових підприємствах 

України. 

  

  

 Під час обговорення зазначеного питання  було запропоновано провести виїзні 

засідання в м.Ужгороді на підприємствах ТОВ «Флекстронікс», ТОВ «Ядзакі Україна», ТОВ 

«Джейбіл серкіт юкрейн лімітед» та в м. Дніпро на металургійному електросталеплавильному 

заводі «ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ».  

  



  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

     

      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                    М.М. ХМІЛЬ 

 


