
 

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  

                                                       

                                                           63 

                                                    04       жовтня        17 

  

 
  
  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.          
  
Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Єфімов М.В., 

Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С. 
  
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

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

Жовніренко О.В., Стьопіна К.А. 

  

 

Запрошені: 
  

 
  
НЕФЬОДОВ 

Максим Євгенович 

 

– Перший заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України; 

СВІДРАК Анна Сергіївна – заступник директора департаменту зайнятості та 

соціального діалогу Міністерства соціальної політики 

України; 

ВАЛЕТЕНКО 

Ольга Володимирівна 

– заступник директора департаменту у справах іноземців та 

осіб без громадянства Державної міграційної служби 

України; 

АНТОНЮК 

Олександр Валерійович 

– начальник відділу з питань застосування праці іноземців 

та осіб без громадянства Державної служби зайнятості 

України; 

ЗВЯГІНА Катерина  

 

– представниця «Арцінгер»; 

СКУЛЬСЬКИЙ Євгеній  

 

– представник Європейської Бізнес Асоціації; 

ФЕДОРЧУК  

Юлія Олександрівна 

 

– представник Європейської Бізнес Асоціації; 

МАЛЮСЬКА Денис  

 

– представник «Офісу ефективного регулювання». 

  



П о р я д о к    д е н н и й : 
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2. 

 

  

  

3. 

 

 

 

 

 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо 

особливості космічної діяльності України у 2018 році (реєстр. № 7154 від 02.10.2017)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Курячий М.П., Галасюк В.В., Хміль М.М., 

Дубінін О.І., Розенблат Б.С., Кужель О.В., Кривошея Г.Г., Єфімов М.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

 

Щодо впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій» № 2058-VIII від 

23.05.2017 року 

 

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

поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр. № 6540 від 06.06.2017)  

суб'єкт законодавчої ініціативи:КМУ 

Комітет з питань економічної політики 

 

  

1. 

  

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

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

особливості космічної діяльності України у 2018 році (реєстр. № 7154 від 

02.10.2017). 

 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В., 

заступник Голови Комітету – Кужель О.В. 

В ході обговорення було наголошено на необхідності заслухання детальної інформації 

представників Державного Космічного агентства України щодо ходу реалізації Програми, 

обсягів фінансування тощо. 

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

  

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

України, щодо особливості космічної діяльності України у 2018 році 

(реєстр. № 7154 від 02.10.2017), поданий народними депутатами України 

Курячим М.П., Галасюком В.В., Хмілем М.М., Дубініним О.І., 

Розенблатом Б.С., Кужель О.В., Кривошеєю Г.Г., Єфімовим М.В., внести 

на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його у 

першому читанні за основу та в цілому як Закон з необхідним техніко-

юридичним опрацюванням і з урахуванням уточнень, напрацьованих з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України  та 

попереднім затвердженням на наступному засіданні Комітету. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 7; 

"Утримався" – 1 (Кіраль С.І.) 
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2. 
  

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Кіраля С.І. щодо впровадження 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій» № 2058-

VIII від 23.05.2017 року 

 
  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В., 

заступник Голови Комітету Кужель О.В., Нечаєв О.І., заступник директора департаменту 

зайнятості та соціального діалогу Міністерства соціальної політики України Свідрак А.С., 

представник Європейської Бізнес Асоціації Федорчук Ю.О. 

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд питання щодо впровадження Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення 

бар'єрів для залучення іноземних інвестицій» № 2058-VIII від 23.05.2017 

року у зв'язку з неналежним представництвом з боку Кабінету Міністрів 

України.  
  

 

3. 
  

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

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр. № 6540 від 

06.06.2017). 

 

 
В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк В.В., 

заступник Голови Комітету Кужель О.В., голова підкомітету з питань підприємництва та 

технічного регулювання Комітету  Кривошея Г.Г., Перший заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов М.Є. 

Під час розгляду та обговорення законопроекту народні депутати України – члени 

Комітету, взявши до уваги висновок Головного науково-експертного управління 

Верховної Ради України до згаданого проекту Закону, висловили низку зауважень, які 

стосуються як загальної структури законопроекту, так і його окремих складових. 

Так, було зауважено, що законопроект порушує норми загальноприйнятої законодавчої 

техніки, оскільки ним намагаються врегулювати абсолютно різні за змістом сфери 

господарської діяльності та суспільні відносини, що суттєво ускладнює роботу над 

проектом у комітетах Верховної Ради України. Тому, члени Комітету вважають за 

доцільне розділити його на окремі проекти законів за певними сферами регулювання, 

об’єднавши питання, віднесені до різних сфер відповідно до предметів відання комітетів. 

Крім цього, було висловлено суттєві зауваження до конкретних норм законопроекту, 

які стосуються: захисту прав акціонерів; правосуддя та судочинства; запровадження 

довірчої власності; будівництва, зокрема, присвоєння адреси об’єкту будівництва та 

об’єктам нерухомого майна; правочинів з нерухомістю; грошової оцінки земельних 

ділянок; анулювання кваліфікаційних сертифікатів архітекторів (інженерів); положень 

щодо права окремих юридичних осіб використовувати у своїй діяльності печатки тощо.  

 

За результатами обговорення члени Комітету. 
  

УХВАЛИЛИ: Запропонувати Комітету з питань економічної політики, визначеному 

головним з супроводження проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного 

клімату в Україні (реєстр. № 6540) внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати направити на доопрацювання суб’єкту права 



законодавчої ініціативи. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

"За" – 7; 

"Не голосував" – 1 (Розенблат Б.С.) 

  

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК 

  

  
СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


