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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

  

  

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Єфімов М.В., Гіршфельд А.М., 

Кіраль С.І., Кужель О.В., Хміль М.М., Дубінін О.І., Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І., 

Розенблат Б.С. 

  

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

Кравченко М.М., Смольнякова Л.В.,  Масарова Т.Ф., Жовніренко О.В. 

  

  

Запрошені: 

  

ЄДНАК 

Остап Володимирович 

  

– народний депутат України,  співавтор законопроекту 

(реєстр. № 1362); 

  



ВЕРЕМІЙ 

Ігор Григорович 

  

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ГЛУЩЕНКО Сергій – радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

ЛАПА Володимир – заступник Міністра аграрної політики та продовольства 

України; 

ШЕВЕРДІН 

Ігор Володимирович 

  

– директор департаменту державної регуляторної 

політики та розвитку підприємництва Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

КУЧЕРЕНКО 

Олена Василівна  

  

– директор департаменту інвестиційно-інноваційної 

політики та розвитку державно-приватного партнерства 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;; 

АТАМАНЧУК 

Віталій Іванович 

  

– заступник Голови Державного агентства лісових 

ресурсів України;  

КОРЧМІТ 

Олексій Юрійович 

  

– перший заступник Голови Державного агентства 

енергоефективності та енергозбереження України; 

БУЛЬДА Віталій  – генеральний директор "BOSCH.UA"; 

МУРЗІН Олександр 

  

– директор по маркетингу "BOSCH.UA"; 

БУТОК Віктор  

  

– експерт ГО "Реанімаційний Пакет Реформ"; 

ШУЛЬГА Наталія – керівник комерційного відділу "SYSTEMAIR"; 

  

БОРИСОВА Олена – директор департаменту енергозбереження та зміни 

клімату Європейського банку реконструкції та розвитку; 

КОРОТКА Тетяна – керівник програми "USAID", агентство США з 

міжнародного розвитку. 

  

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Проект  Закону  України про  Державний  бюджет України  на  2015   рік 



реєстр. №  1000 від 23.12.2014 р. 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань бюджету 

  

2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості державного 

регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та 

експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді) 

реєстр. №  1362  від  10.12.2014  р.  

суб'єкт законодавчої ініціативи:  н.д. Добродомов Д.Є., Томенко М.В., Матківський Б.М., 

Мусій О.С., Купрій В.М., Чепинога  В.М.,  Єднак О.В., Антонищак  А.Ф., Дубінін О.І., Дирів А.Б. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  
3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості державного 

регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та 

експортом лісоматеріалів" (щодо заборони експорту лісоматеріалів дуба) 

реєстр. №  1096  від  28.11.2014  р.  

суб'єкт законодавчої ініціативи: Левченко Ю.В., Осуховський О.І., Іллєнко А.Ю., Бублик Ю.В., 

Марченко  О.О., Головко М.Й. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

4. Проект Закону України про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 

прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації 

реєстр. №  1313  від  09.12.2014  р.  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В., Галасюк В.В., Кіраль С.І., Ленський О.О., 

Кривенко В.М., Єфімов М.В., Розенблат Б.С., Кривошея Г.Г. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

5. Проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів 

суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації) 

реєстр. №  1409  від  11.12.2014  р.  



суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В., Галасюк В.В., Амельченко В.В., Чижмарь 

Ю.В., Лозовой А.С., Єфімов М.В., Розенблат Б.С., Кіраль С.І., Кривенко В.М., Хміль М.М., 

Кривошея Г.Г. 

Комітет з питань бюджету 

  

  

  

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

(щодо управління державними інвестиціями) 

реєстр. №  1536 від  22.12.2014  р. 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

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

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) 

реєстр. №  1580  від  22.12.2014  р.  

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ  

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

  

1. 

  

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

про  Державний  бюджет України  на  2015 рік (реєстр. № 1000).  

Голова Комітету Галасюк В.В. у своєму виступі відзначив, що проект Закону України 

про  Державний  бюджет України  на  2015 рік (реєстр. №1000) не передбачає належну 

реалізацію ключових положень Коаліційної Угоди  в частині, що є предметом відання 

Комітету, в тому числі – фінансування дієвих інструментів промислової політики та підтримки 

розвитку малого і середнього бізнесу. Для виправлення зазначених недоліків Голова Комітету 

Галасюк В.В. запропонував перелік пропозицій, які спрямовані на відродження реального 

сектору національної економіки, забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва, 

залучення додаткових інвестицій в економіку країни, подолання безробіття та створення 

високопродуктивних робочих місць, збільшення експортних надходжень та систематичного 

наповнення державного і місцевих бюджетів.  

  



Крім того, народним депутатом України Розенблатом Б.С. була внесена пропозиція 

щодо реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 

роки (КПКВК 1206060), яка передбачає виділення коштів у сумі 97 млн.грн. із спеціального 

фонду на стимулювання впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування 

частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів. (Підтримано одноголосно) 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України  – члени 

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

Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С. 

  

В ході обговорення були розглянуті пропозиції  народного депутата України –  члена 

Комітету Кужель О.В. По кожній окремій пропозиції  проводилось голосування, а саме: 

  

1. Заборонити органам державної, місцевої влади, іншим бюджетним установам, 

державним та комунальним підприємствам, Академії Наук України та галузевим академіям 

укладання всіх видів угод про використання нерухомого майна крім угод про оренду. (Не 

підтримано) 

2. На  2015 р. передбачити розподіл отриманих коштів від оренди в пропорції 70% 

(Державний, місцевий бюджет) та 30% суб’єкту господарювання (балансоутримувачу). (Не 

підтримано – 7, утримались – Нечаєв О.І., Хміль М.М., Галасюк В.В.) 

  

3. На 2015 рік передбачити розподіл чистого прибутку державних монополій в 

пропорції 70% (Державний, місцевий бюджет) та 30% суб’єкту господарювання (монополії). 

(Підтримано одноголосно) 

  

Ліквідувати Фонд державного майна та передати його функції спеціальному 

департаменту у складі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. (Не підтримано. 

Утримався – Кривошея Г.Г.) 

4.  Передбачити внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», в частині зниження ЄСВ -18%, при 

умові що сума щомісячного платежу буде  не менше ніж у 2013 році  на одного працюючого. 

(Підтримано одноголосно та редакційно враховано) 

5. Передбачити списання невиконаних валютних кредитних зобов’язань громадян 

перед банками,  у разі придбання права вимоги виконання зобов’язання у грошовій формі, 

особами, підприємствами, установами, які не мають відповідних прав, згідно норм чинного 

законодавства. (Не підтримано) 

6. Створити Фонд "Єдина Україна", що наповнюється шляхом здійснення 100 

найбагатшими українцями, за світовим рейтингом Forbes у 2014 році,   внесків у розмірі  

100 000 000 грн., що в сумі складає 10 млрд. гривень. (Не підтримано) 



7. Скорочення державного апарату призведе до вивільнення частини службових 

приміщень, які з метою отримання додаткових надходжень до бюджету можуть бути 

реалізовані. Орієнтовний економічний ефект від реалізації 3,2 млрд.грн. (167,5 тис.чол. х 6 

кв.м. х 200$ за м.кв.). Зокрема, скоротити численність службовців, працюючих в Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі України з 1200 до 700 чоловік. (Враховано редакційно) 

  

В прикінцевих положеннях Закону про Державний бюджет на 2015 рік передбачити: 

–  інвентаризацію державних підприємств, їх нерухомого майна та державних 

корпоративних прав, за результатами якої вжити вичерпних заходів для реалізації збиткових 

підприємств, з подальшою реалізацією (орендою) їх майна; 

–  встановлення жорсткого контролю за виконанням фінансових планів діючих 

прибуткових підприємств та відповідальність керівників за їх невиконання, в тому числі, 

штрафні санкції. (Підтримано одноголосно) 

  

За підсумками обговорення висловлених пропозицій, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Узагальнені пропозиції до проекту Закону України про  Державний  

бюджет України  на  2015 рік (реєстр. №  1000) направити до Комітету з 

питань бюджету (додаються). 

  

Рішення прийнято більшістю голосів.  

(Нечаєв О.І. – утримався. Кужель О.В. при голосуванні  – відсутня) 

  

2. 

  

СЛУХАЛИ: 

  

  

Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва Кривошеї Г.Г. 

щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо 

мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді) 

(реєстр. №  1362). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь співавтор законопроекту, народний 

депутат України  Єднак О.В., народні депутати України  – члени Комітету Єфімов М.В., 

Гіршфельд А.М., Кіраль С.І., Хміль М.М., Дубінін О.І., Розенблат Б.С., Атаманчук В.І. – 

заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України.  



  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

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

особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо 

мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді) 

(реєстр. № 1362)  внести на розгляд Верховної Ради України та пропонувати 

прийняти його за основу. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України  від Комітету визначено голову підкомітету з питань 

підприємництва – Кривошею Геннадія Григоровича. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. (Утримався – Гіршфельд А.М.) 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва Кривошеї Г.Г. 

щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо 

заборони експорту лісоматеріалів дуба) (реєстр.  № 1096). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Єфімов М.В., Гіршфельд А.М., Кіраль С.І., Хміль М.М., Дубінін О.І., Розенблат Б.С.,  

Атаманчук В.І. –  заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України. 

Народні депутати України – члени Комітету,  розглянувши законопроект, погодилися з 

пропозиціями авторів щодо необхідності відновлення деревообробної та меблевої 

промисловості, створення робочих місць та переорієнтації експорту з деревної сировини на 

продукцію більш широкого ступеню обробки. В той же час депутати звернули увагу на те, що 

на розгляді в Комітеті знаходиться проект Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт 

лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді) (реєстр.№1362), метою прийняття якого є 

не тільки відновлення деревообробної та меблевої промисловості, створення робочих місць, а 

і встановлення мораторію на вивезення за кордон деревини та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді строком на 10 років. 

  



Обговоривши зазначене питання члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: 

  

  

  

  

  

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо 

заборони експорту лісоматеріалів дуба) (реєстр.   

№ 1096) внести на розгляд Верховної Ради України та пропонувати його 

відхилити, а окремі положення законопроекту врахувати при 

доопрацюванні проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді) (реєстр. № 1362) до другого читання. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України  від Комітету визначено голову підкомітету з питань 

підприємництва – Кривошею Геннадія Григоровича. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. (Утримався – Кіраль С.І.) 

  

4. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету –  співавтора законопроекту Галасюка В.В. 

щодо проекту Закону України про запровадження нових інвестиційних 

можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації (реєстр. № 1313). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України  – члени 

Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., Кривошея  Г.Г., запрошені представники міжнародних 

організацій – Борисова Олена,  Коротка Тетяна. 

В ході дискусії, члени Комітету загалом підтримали ідею авторів законопроекту щодо 

необхідності усунення перешкод для залучення інвестицій у впровадження енергозберігаючих 

заходів у бюджетних установах та відзначили необхідність проведення масштабної 

енергомодернізації у закладах бюджетної сфери. 

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  



УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону України про запровадження нових інвестиційних 

можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації (реєстр. №1313), внести на розгляд Верховної Ради 

України та за результатами розгляду у першому читанні рекомендувати 

прийняти його за основу. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України  від Комітету визначено Голову Комітету – співавтора 

законопроекту Галасюка Віктора Валерійовича.   

  

Рішення прийнято одноголосно. 

5. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету –  співавтора законопроекту Галасюка В.В. 

щодо проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької 

діяльності для проведення масштабної енергомодернізації) (реєстр. № 1409).  

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України  – члени 

Комітету Хміль М.М., Кіраль С.І., Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., Розенблат Б.С.,  Кривошея  Г.Г. 

Народні депутати України – члени Комітету підтримали ідею авторів щодо 

необхідності запровадження захищених механізмів інвестування в енергомодернізацію та 

зауважили, що даний законопроект доцільно розглядати у пакеті з проектом Закону України 

про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних 

інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації 

(реєстр. № 1313 від  09.12.2014  р. )  на підтримку якого він і був розроблений.  

  

 За результатами розгляду члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати  Комітету з питань бюджету, який визначено головним, 

проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 

прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для 

проведення масштабної енергомодернізації) (реєстр. №  1409),  внести на 

розгляд Верховної Ради України та пропонувати прийняти його за основу. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 



  

6. 

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію заступника Голови Комітету Кіраля С. І. щодо проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну 

діяльність" (щодо управління державними інвестиціями)(реєстр. №  1536). 

  

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

народні депутати України –  члени  Комітету Розенблат Б.С., Кужель О.В., Єфімов М.В., 

Гіршфельд А.М., Хміль М.М., Дубінін О.І., Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І., запрошені 

представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – Веремій І.Г., 

Кучеренко О.В. 

Під час розгляду члени Комітету зазначили, що законопроект має суттєві недоліки та 

у разі прийняття не призведе до спрощення системи управління державними інвестиціями. 

Крім того народні депутати наголосили, що процедура державної підтримки  суб’єктів  

господарювання повинна бути гармонізована з положеннями Закону  України від 01.07.2014  

№ 1555-VII "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".  

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

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

інвестиційну діяльність" щодо управління державними інвестиціями 

(реєстр. № 1536), внести на розгляд Верховної Ради України та 

рекомендувати повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України від Комітету визначено заступника Голови Комітету Кіраля 

Сергія Івановича. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

7. 

СЛУХАЛИ: 

  

Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва Кривошеї Г.Г. 

щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу  (дерегуляція)  (реєстр. 

№ 1580). 



  

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

народні депутати України   –  члени  Комітету   Кіраль С.І.,  Розенблат Б.С.,  Кужель О.В.,  Єфімов 

М.В., Гіршфельд А.М., Дубінін О.І., Нечаєв О.І., запрошені представники Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України – Веремій І.Г., Кучеренко О.В., Глущенко Сергій, 

Лапа Володимир; керівник програми "USAID" – Коротка Тетяна. 

Народні депутати України – члени Комітету  розглянувши законопроект погодилися з 

пропозиціями Уряду щодо необхідності дерегуляції та приведення функцій контролюючих 

органів до європейських стандартів. В той же час члени Комітету зазначили, що проект Закону 

у запропонованій редакції потребує суттєвого доопрацювання, оскільки прийняття його в 

такій редакції призведе до колізій відповідних норм та неповноти правового регулювання. 

  

За результатами розгляду члени Комітету 

  

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

України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) (реєстр. № 

1580), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд 

Верховної Ради України та пропонувати повернути його суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України від Комітету визначено  голову підкомітету Кривошею 

Геннадія Григоровича. 

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


