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  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.,  Хміль М.М. 

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., 

Бондаренко О.А., Гаврилів Р.М., Жовніренко О.В., Кравченко 

М.М.,  Лебединська О.Ю., Терегейло Ю.В.  

  

Запрошені: 

  

ЧЕРНИХ 

Олександр 

Олександрович 

– 

  

директор департаменту промислової політики  

Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України; 

  

ЯРЦЕВА 

Тетяна Степанівна 

– 

  

заступник начальника управління - начальник 

відділу департаменту адміністрування митних 

платежів Державної фіскальної служби України. 



    

  

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 зменшення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій 

щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в 

правила працевлаштування та тимчасового проживання іноземців (реєстр. 

№ 4541 від 28.04.2016) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої  ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Семенуха Р.С., 

Добродомов Д.Є., Войціцька В.М., Сисоєнко І.В., Маркевич Я.В., Сотник 

О.С., Пинзеник В.М., Юринець О.В. 
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2. 

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

розвиток літакобудівної промисловості" щодо забезпечення умов розвитку 

вітчизняного літакобудування 

(реєстр. № 5434 від 21.11.2016)  

суб'єкт законодавчої  ініціативи: Богуслаєв В.О., Ванат П.М.,   

Валентиров С.В., Пономарьов О.С. 
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Проект Закону України про спеціальний режим інвестиційної діяльності 

на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України  (реєстр. 

№ 4102 від 18.02.2016)  

суб'єкт законодавчої  ініціативи: Рибак І.П., Недава О.А., Чепинога В.М., 

Люшняк М.В., Кіт А.Б., Тіміш Г.І., Кишкар П.М., Мамчур Ю.В., Суслова 

І.М., Дзюблик П.В., Іщейкін К.Є., Матківський Б.М., Каплін С.М., Дейдей 

Є.С., Бондар М.Л., Ткачук Г.В. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

  

1. 



  

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

Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

розвиток літакобудівної промисловості" щодо забезпечення 

умов розвитку вітчизняного літакобудування (реєстр. № 5434 

від 21.11.2016).  

  

      В обговоренні зазначеного питання взяла участь заступник Голови 

Комітету          Кужель О.В., яка запропонувала повернути законопроект авторам 

на доопрацювання в зв’язку з тим, що частина норм законопроекту уже 

врахована у діючому законодавстві. 

  

За результатами обговорення, члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо 

забезпечення умов розвитку вітчизняного літакобудування 

(реєстр. № 5434 від 21.11.2016), поданий народними 

депутатами України Богуслаєвим В.О., Ванатом П.М., 

Валентировим С.В., Пономарьовим О.С., внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання в зв’язку з 

тим, що частина норм законопроекту уже врахована у діючому 

законодавстві, а частина – втратила свою актуальність.  

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради 

України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

  

2. 

  



СЛУХАЛИ: Інформацію секретаря Комітету Хміля М.М. щодо проекту 

Закону України про спеціальний режим інвестиційної 

діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських 

зонах України (реєстр. № 4102 від 18.02.2016).  

  

      В обговоренні зазначеного питання взяли участь Голова Комітету Галасюк 

В.В., заступники Голови Комітету Кужель О.В., Кіраль С.І. 

 Підтримуючи в цілому ідею щодо створення ефективного інструменту 

залучення інвестицій  на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах 

України народні депутати України – члени Комітету зазначили, що основні 

положення поданого законопроекту мають суттєві недоліки та імплементовані з 

порушенням  вимог Закону України "Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", а саме, відповідно до 

статті 5 вищезазначеного Закону спеціальні (вільні) економічні зони 

створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, 

Кабінету Міністрів України або місцевих рад народних депутатів  України  та 

місцевої державної адміністрації.  

  

За результатами обговорення, члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Проект Закону України про спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку 

у гірських зонах України (реєстр. № 4102 від 18.02.2016), 

поданий народними депутатами України Рибаком І.П., 

Недавою О.А., Чепиногою В.М., Люшняком М.В., Кітом А.Б., 

Тімішем Г.І., Кишкарем П.М., Мамчуром Ю.В.,        Сусловою 

І.М., Дзюбликом П.В., Іщейкіним К.Є., Матківським Б.М., 

Капліним С.М., Дейдеєм Є.С., Бондарем М.Л., Ткачуком Г.В. 

внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати 

повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

  

2.Доручити Голові Комітету звернутися до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, а також до 

Європейської Комісії та міжнародних донорських організацій 

в Україні з пропозицією надати підтримку Комітету з метою 

посилення інституційної спроможності в експертизі та 

розробці відповідних законодавчих ініціатив  за 



  

  

пріоритетними  напрямами, які належать до предметів відання 

Комітету.  

  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

«Утримався» -1 (Кужель О.В.) 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України – секретар Комітету Хміль М.М. 

  

3. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію співавтора законопроекту, заступника Голови 

Комітету Кіраля С.І. щодо зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України до проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо зменшення бар'єрів для залучення 

іноземних інвестицій щодо скасування реєстрації іноземних 

інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та 

тимчасового проживання іноземців (реєстр. № 4541 від 

28.04.2016) (друге читання). 

  

За результатами обговорення порівняльної таблиці, підготовленої до 

другого читання, члени Комітету  

  

УХВАЛИЛИ: Проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо зменшення бар'єрів для 

залучення іноземних інвестицій щодо скасування реєстрації 

іноземних інвестицій та внесення змін в правила 

працевлаштування та тимчасового проживання іноземців 

(реєстр. № 4541 від 28.04.2016) (друге читання), поданий 

народними депутатами України Кіралєм С.І., Семенухою Р.С., 

Добродомовим Д.Є., Войціцькою В.М., Сисоєнком І.В., 

Маркевичем Я.В., Сотник О.С., Пинзеником В.М., Юринець 

О.В., внести на розгляд Верховної Ради України та 



рекомендувати за результатами розгляду прийняти його у 

другому читанні та в цілому як Закон з відповідним техніко-

юридичним опрацюванням. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор 

Валерійович. 

                                       

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                        М.М. ХМІЛЬ 

 


