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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.                                             

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кіраль 

С.І., Кривошея Г.Г., 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.  

  

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 усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг (реєстр. 

№ 4496 від 21.04.2016) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Пташник В.Ю., Голуб В.В., Продан О.П.,       

Маркевич Я.В., Вадатурський А.О., Юринець О.В., Галасюк В.В., Шкрум А.І., 

Луценко І.В., Козаченко Л.П., Кіраль С.І., Мушак О.П., Семенуха Р.С. 
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1. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо змін до 

порівняльної таблиці підготовленої до другого читання до проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту 

послуг (реєстр. № 4496 від 21.04.2016) (друге читання). 

  

За результатами обговорення порівняльної таблиці, підготовленої до 

другого читання та опрацьованої з Головним юридичним управлінням та 

Редакційним управлінням, народні депутати України  - члени Комітету 

запропонували наступні зміни до законопроекту, а саме: 

  

1. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

 У частині другій статті 6 після речення першого доповнити новим реченням 

такого змісту: «У разі експорту послуг (крім транспортних) 

зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття 

публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними 

повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка 

(інвойсу), у тому числі в електронному вигляді,  за надані послуги». 

  

2. У Законі України «Про порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті»  

У статті 1  перше речення частини першої викласти в такій редакції:  

«Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає 

зарахуванню  на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати  

заборгованостей,  зазначені  в контрактах, але не пізніше 180  календарних  днів 

з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) 

такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних 

послуг – з моменту підписання акту або іншого документа, що засвідчує 

виконання робіт, надання транспортних послуг». 

  

3. У Розділі IІ «Прикінцеві положення»  



пункт перший викласти в такій редакції:  

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування 

та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.» 

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо усунення адміністративних 

бар'єрів для експорту послуг (реєстр. № 4496 від 21.04.2016) 

(друге читання), поданий народними депутатами України 

Пташник В.Ю., Голубом В.В., Продан О.П., Маркевичем Я.В., 

Вадатурським А.О., Юринцем О.В., Галасюком В.В., Шкрум 

А.І., Луценко І.В., Козаченком Л.П., Кіралєм С.І., Мушаком 

О.П., Семенухою Р.С., внести на розгляд Верховної Ради 

України в редакції із врахуванням вищезазначених поправок 

та за результатами розгляду прийняти його у другому читанні 

та в цілому як Закон з відповідним техніко-юридичним 

опрацюванням.  

  

Рішення прийнято одноголосно 

  

Доповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

  

    

  

  

  

  

      ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

     

       



  

      СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


