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 Протокол засідання 
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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., Кужель О.В., Розенблат Б.С., Хміль М.М. 

  

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

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

  

  

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 

забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до 

його статутного капіталу (реєстр. № 2764 від 30.04.2016) (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. 
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2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо відміни сплати адміністративного збору 

окремим групам громадян  (реєстр. № 4278 від 18.03.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Сисоєнко І.В., Шинькович А.В., Кодола О.М., 

Кривошея Г.Г., Ревега О.В., Кудлаєнко С.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

3. Проект Закону України про внесення змін до статті 3 Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо вдосконалення процедур 

державної регуляторної політики (реєстр. № 4561 від 04.05.2016)  

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

вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання (реєстр. № 4562 

від 04.05.2016)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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5. Проект Закону України про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас" 

(реєстр. № 2419 від 19.03.2015) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Долженков О.В., Воропаєв Ю.М. 
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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 від 

30.04.2016)  (друге читання). 

  

  

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 забезпечення реалізації права на 

конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного 

капіталу (реєстр. № 2764 від 30.04.2016), підготовлений до другого 

читання в редакції Комітету з урахуванням уточнення: 

  

1) виключити в рядках 21 та 27 таблиці положення, що статутом  

товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути передбачені інші 

вимоги ніж встановлено у Законі; 

2) встановити, що можливість зарахування грошових вимог до товариства 

з обмеженою відповідальністю в рахунок внесення вкладу учасника 

стосуватиметься тільки юридичних осіб приватного права 

  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

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 Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо відміни сплати 

адміністративного збору окремим групам громадян (реєстр. № 4278 від 

18.03.2016). 

  

  

  

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

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 

щодо відміни сплати адміністративного збору окремим групам громадян)  

(реєстр. № 4278 від 18.03.2016, поданий народними депутатами України 

Сисоєнко І.В., Шиньковичем А.В. та іншими народними депутатами 

України, внести на розгляд Верховної Ради України та за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти 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 внесення змін до статті 3 Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо 

вдосконалення процедур державної регуляторної політики (реєстр. № 4561 

від 04.05.2016). 

  

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про внесення змін до статті 3 Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності" щодо вдосконалення процедур державної регуляторної 

політики (реєстр. № 4561 від 04.05.2016), поданий Кабінетом Міністрів 

України, внести на розгляд Верховної Ради України та за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити 

  

           Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 5; 

"Утримались" – 1 (Гіршфельд А.М.); 

"Проти" – 2 (Кужель О.В., Кривошея Г.Г.) 

  

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 



вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам 

господарювання (реєстр. № 4562 від 04.05.2016). 

  

  

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

України щодо вдосконалення надання адміністративних послуг суб'єктам 

господарювання   (реєстр. № 4562 від 04.05.2016), поданий Кабінетом 

Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради України та за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

  

            Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 6; 

"Утримались" – 1 (Гіршфельд А.М.); 

            "Проти" – 1 (Кужель О.В.) 

  

  

5. 

  

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

про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас" 

(реєстр. № 2419 від 19.03.2015). 

  

  

УХВАЛИЛИ: Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб 

щодо визначення їх позиції та надання можливих зауважень та 

пропозицій до  положень проекту Закону України про створення та 

функціонування вільної економічної зони "Донбас" (реєстр. № 2419 від 

19.03.2015), поданого народними депутатами України  Долженковим О.В. 

та Воропаєвим Ю.М. 

  

            Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 7; 



"Утримались" – 1 (Кривошея Г.Г.); 

             

  

  

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

     

      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                    М.М. ХМІЛЬ 

 


