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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.                    

  

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

Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І., 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 Закону України "Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо вдосконалення 

регулювання відносин з використання державного і комунального майна на 

тимчасово окупованій території України (реєстр. № 5265 від 11.10.2016) 



суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Єфімов М.В., Курило В.С. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну 

діяльність" щодо державних інвестиційних проектів (реєстр. № 5105 від 

09.09.2016) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Галасюк В.В., Кривошея Г.Г., 

Дубінін О.І., Єфімов М.В., Кужель О.В., Гіршфельд А.М., Хміль М.М., 

Розенблат Б.С. 
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3. Проект Закону України  про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-

особами підприємцями (реєстр. № 4194 від 10.03.2016) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Голуб В.В., Сотник О.С. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

4. 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) (друге читання) 

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

Галасюк В.В.,  Бабак А.В., Кацер-Бучковська Н.В., Чижмарь Ю.В., Войціцька 

В.М., Підлісецький Л.Т., Єфімов М.В., Кужель О.В. 
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Запрошені: 

  

САЖКО 

Сергій Миколайович 

– народний депутат України; 



ПІЛЬКЕВИЧ 

Віталій Людвікович  

– директор Департаменту комунікаційного 

забезпечення, роботи із Верховною Радою України 

та розпорядження державним майном Фонду 

державного майна України; 

  

ЯВОРСЬКА  

Ніна Костянтинівна  

– начальник управління взаємозв'язків з 

громадськістю та редакційної діяльності Фонду 

державного майна України; 

  

ЛИСИЦЯ  

Тетяна Миколаївна 

– заступник директора Департаменту залучення 

інвестицій Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України; 

  

СПІЧАК  

Наталія Іванівна  

– головний спеціаліст відділу державно-

інвестиційної та державної підтримки 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ПИСТОГОВ 

Євгеній Анатолійович 

  

– головний юрисконсульт Юридичного 

департаменту Національного банку України; 

  

КУЗНЄЦОВ 

Юрій Анатолійович 

– заступник начальника управління Юридичного 

департаменту Національного банку України; 

  

МАЛЮСЬКА   

Денис 

– провідний юрист офісу ефективного регулювання 

представництва Світового банку в Україні. 

  

  

1. 

  

 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" щодо вдосконалення регулювання відносин з 



використання державного і комунального майна на тимчасово 

окупованій території України (реєстр. № 5265 від 11.10.2016). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники  Голови  

Комітету  Кужель О.В., Кіраль С.І., член Комітету – народний депутат України 

Нечаєв О.І. 

Під час обговорення законопроекту заступник  Голови  Комітету  Кужель 

О.В. запропонувала підготувати звернення до Комітету з питань податкової та 

митної політики щодо прискорення розгляду проекту Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу України (про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції) (реєстр. № 0942).  

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції" щодо вдосконалення 

регулювання відносин з використання державного і 

комунального майна на тимчасово окупованій території 

України (реєстр. № 5265 від 11.10.2016), поданий народними 

депутатами України Єфімовим М.В. та Курилом В.С., внести 

на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу 

та в цілому як Закон з внесенням необхідних техніко-

юридичних опрацювань.  

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 

інвестиційну діяльність" щодо державних інвестиційних 

проектів (реєстр. № 5105 від 09.09.2016) (друге читання). 

  



В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови  

Комітету  Кужель О.В., Кіраль С.І. 

Під час обговорення заступник  Голови  Комітету  Кужель О.В. наголосила 

на доцільності перевірки та уточнення у разі необхідності у законопроекті 

термінології "державне інвестування", "місцеве інвестування", "державна 

підтримка". 

  

УХВАЛИЛИ: 1.     Проект Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про інвестиційну діяльність" щодо державних 

інвестиційних проектів (реєстр. № 5105 від 09.09.2016), 

підготовлений Комітетом до другого читання, внести на 

розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за 

результатами розгляду прийняти у другому читанні та в 

цілому як Закон з необхідним техніко-юридичним 

опрацюванням. 

2.     Обов‘язково узгодити термінологію "державне 

інвестування", "місцеве інвестування", "державна 

підтримка". 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Доповідач 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 використання печаток юридичними особами та 

фізичними-особами підприємцями (реєстр. № 4194 від 

10.03.2016) (друге читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступник Голови  

Комітету  Кужель О.В., секретар Комітету Хміль М.М., голова підкомітету з 

питань підприємництва та технічного регулювання Кривошея Г.Г. 



  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України  про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо використання печаток 

юридичними особами та фізичними-особами підприємцями 

(реєстр. № 4194 від 10.03.2016), в редакції підготовленій 

Комітетом до другого читання, внести на розгляд Верховної 

Ради України та за результатами розгляду прийняти у другому 

читанні та в цілому як Закон з необхідним техніко-юридичним 

опрацюванням. 

           Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 5; 

"Проти" – 1 (Нечаєв О.І.) 

  

Доповідач 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 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) (друге 

читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь заступники Голови  

Комітету  Кужель О.В., Кіраль С.І., голова підкомітету з питань підприємництва 

та технічного регулювання Кривошея Г.Г. 

Під час обговорення заступник  Голови  Комітету  Кужель О.В. наголосила 

на доцільності, на її погляд, деяких уточнень до редакції другого читання 

законопроекту, а саме: 

1.     чіткого визначення видів договорів та випадків застосування процедури 

відкритих торгів  та переговорної процедури закупівлі; 



2.     уточнення правки 27 щодо оголошення про проведення процедури 

закупівлі додатково англійською мовою; 

3.     редакційного уточнення правки 44 стосовно співвідношення розподілу 

фіксованого відсотку скорочення витрат. 

  

Голова Комітету Галасюк В.В. зазначив, що також є питання стосовно 

періоду дисконтування та ставки дисконту (правка 38). 

Заступник  Голови  Комітету Кіраль С.І. запропонував запросити до 

робочої групи по опрацюванню законопроекту представників юридичних 

управлінь органів місцевого самоврядування.  

Голова  підкомітету з питань підприємництва та технічного регулювання 

Кривошея Г.Г. запропонував розглянути можливість розширення визначення 

"об‘єкт енергосервісу" (рядок 9 порівняльної таблиці). 

  

Враховуючи вищезазначене, народними депутатами України – членами 

Комітету було запропоновано узгодити окремі положення на засіданні робочої 

групи та розглянути законопроект на наступному засіданні Комітету. 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

     

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                    М.М. ХМІЛЬ 

 


