
Орієнтовний 

  

П Л А Н 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики 

на період третьої сесії сьомого скликання (вересень 2013 року – січень 2014 року) 

  

№№ 

п/п 

Питання, які вносяться на розгляд 

Комітету 

Строки 

розгляду в 

Комітеті 

Відповідальні 

за підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні за 

підготовку 

працівники 

секретаріату 

Комітету  

Пропозиції щодо 

строків розгляду 

законопроектів 

Верховною 

Радою України 

1 2 3 4 5 6 

  Розділ I.         

  Підготовка проектів законодавчих актів 

на розгляд Верховної Ради України 

(Комітет є головним) 

  

        

1.   Проект Закону про основи розвитку 
Автономної Республіки Крим та особливості 
провадження інвестиційної діяльності на її 
території (реєстр. № 0877 від 12.12.2012) 

(друге читання) 

  

вересень Фаєрмарк С.О. Смольнякова Л.В.  жовтень 

2.   Проект Закону про визнання галузі 

машинобудування однією з пріоритетних у 

розглянуто 
18.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

Боярський Ю.І. Мортіков С.О. вересень 



промисловості України (реєстр. № 0931 від 

12.12.2012) (друге читання) 

  

ВРУ та прийняти в 
цілому як закон 

  

Гаврилів Р.М. 

  

3.   Проект Закону про утилізацію знятих з 

експлуатації транспортних засобів (реєстр. 

№ 0936 від 12.12.2012) (друге читання) 

  

розглянуто 
03.07.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та прийняти в 

цілому як закон 

  

Фаєрмарк С.О. 

Матвієнков С.А. 

Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

жовтень 

4.   Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України "Про 

стимулювання інвестиційної діяльності у 

пріоритетних галузях економіки з метою 

створення нових робочих місць" (реєстр. № 

1226 від 10.01.2013) 

розглянуто 
05.02.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та відхилити 

законопроект 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В.  вересень 

5.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про засади внутрішньої та 

зовнішньої політики" (щодо недопущення 

випадків порушення вимог законодавства з 

питань внутрішньої та зовнішньої політики) 

(реєстр. № 1262 від 11.01.2013) 

  

розглянуто 
19.03.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та відхилити 

законопроект  

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В.  вересень 

6.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Загальнодержавну програму 

створення військово-транспортного літака 

Ан-70 та його закупівлі за державним 

оборонним замовленням" (реєстр. № 2105 

від 28.01.2013) 

  

розглянуто 
02.04.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

вересень 

7.   Проект Закону про затвердження 

Загальнодержавної цільової науково-

технічної космічної програми на 2013-2017 

розглянуто 
18.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О.   



роки (реєстр. № 2298 від 14.02.2013) (друге 

читання) 

  

ВРУ та прийняти в 
цілому як закон 

  

Масарова Т.Ф. 

  

8.    Проект Закону про стимулювання 

економічної діяльності у пріоритетних 

галузях економіки на території міста 

Феодосія, Кіровського та Ленінського району 

Автономної Республіки Крим (реєстр. № 

2356 від 20.02.2013) 

  

розглянуто 
21.05.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 
на доопрацювання 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

вересень 

9.   Проект Закону про спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на території 

пріоритетного розвитку в місті Біла Церква 

Київської області (реєстр. № 2467 від 

05.03.2013) 

  

розглянуто 
04.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та відхилити 

законопроект 

  

Фаєрмарк С.О. Смольнякова Л.В.  жовтень 

10.   Проект Закону про деякі питання 

заборгованості державних підприємств 

авіаційної промисловості ДП "Антонов" та 

"Харківське державне авіаційне виробниче 

підприємство" та забезпечення їх стабільного 

розвитку (реєстр. № 2474 від 05.03.2013) 

  

розглянуто 
15.05.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

жовтень 

11.   Проект Закону про засади здійснення 

державного регулювання синтетичних 

миючих засобів та товарів побутової хімії 

(реєстр. № 2535 від 14.03.2013) 

  

розглянуто 
03.07.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 

автору на 
доопрацювання 

  

Фаєрмарк С.О. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

жовтень 



  

12.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності 

індустріальних парків (реєстр. № 2589 від 

20.03.2013) 

  

розглянуто 
04.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Горохов С.О. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

вересень 

13.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту 

прав інвесторів (реєстр. № 2903 від 

22.04.2013) 

  

розглянуто 
18.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 
ВРУ та повернути 
на доопрацювання 

  

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

  

вересень 

14.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту 

прав інвесторів (реєстр. № 2013а від 

15.05.2013) 

  

розглянуто 
18.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

  

вересень 

15.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо стимулювання 

залучення інвестицій (реєстр. № 2101а від 

22.05.2013) 

  

розглянуто 
18.06.2013, 

запропоновано 
внести на розгляд 

ВРУ та прийняти за 
основу 

Фаєрмарк С.О. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

вересень 

16.   Проект Закону про внесення змін до частини 

третьої статті 4 Закону України "Про 

інвестиційну діяльність" (щодо укладання 

договору з забудовниками в 

багатоквартирному будинку) (реєстр. № 

2206а від 04.06.2013) 

  

вересень Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

  

  

жовтень 

17.   Проект Закону про Технополіс П'ятихатки вересень Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. жовтень 



(реєстр. № 2213а від 04.06.2013) 

  

Гаврилів Р.М. 

  
18.   Проект Закону про стимулювання 

інвестиційної діяльності в сільській 

місцевості 

(реєстр. № 2427а від 26.06.2013) 

  

вересень   Смольнякова Л.В. 

  

жовтень 

  Розділ II.         

  Законопроекти, які Комітет має 

розглянути і подати свої пропозиції 

        

1.   Проект Закону про внесення змін до розділу 

XХ "Перехідні положення" Податкового 

кодексу України (щодо оподаткування 

провадження інвестиційної діяльності на 

території Автономної Республіки Крим) 

(реєстр. № 2238 від 07.02.2013)* 

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Фаєрмарк С.О. Смольнякова Л.В.  згідно затвердженого 
порядку денного 

третьої сесії  

2.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо захисту інвестицій та 

гарантування діяльності товариств з 

обмеженою відповідальністю (реєстр. № 

2319 від 16.04.2013 доопрацьований)* 

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В.  згідно затвердженого 
порядку денного 

третьої сесії 

3.   Проект Закону про внесення змін до Митного 

тарифу України, затвердженого Законом 

України "Про Митний тариф України" (щодо 

ставок ввізного мита) (реєстр. № 2355 від 

20.02.2013)* 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

- “ - 

1.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо захисту 

- “ - Воропаєв Ю.М. Смольнякова Л.В. - “ - 



прав споживачів на території Автономної 

Республіки Крим) (реєстр. № 2386 від 

25.02.2013)* 

  

Масарова Т.Ф.  

2.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Митний тариф України" щодо 

ставок ввізного мита для сприяння експорту 

товарів (реєстр. № 2691 від 02.04.2013) 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

- “ - 

3.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Митний тариф України" (щодо 

встановлення ставок ввізного мита на рівні 

0% на деякі товарні категорії) (реєстр. № 

2773 від 10.04.2013) 

  

- “ - Матвієнков С.А. Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

- “ - 

4.   Проект Закону про внесення змін до статті 

140 Податкового кодексу України щодо 

особливості стимулювання підприємств 

(реєстр. № 2085а від 21.05.2013) 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Мортіков С.О. 

  

- “ - 

5.   Проект Закону про внесення змін до статті 5 

Закону України "Про радіочастотний ресурс 

України" (щодо категорії спеціальних 

користувачів) (реєстр. № 2188а від 

31.05.2013) 

  

- “ - Воропаєв Ю.М. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

  

- “ - 

6.   Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

особливостей оподаткування в умовах 

- “ - Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. - “ - 



спеціального режиму технополісу П'ятихатки 

(реєстр. № 2214а від 04.06.2013) 

Гаврилів Р.М. 

  

  

7.   Проект Закону про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо реалізації проекту 

технополісу П'ятихатки (реєстр. № 2215а від 

04.06.2013) 

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

  

згідно затвердженого 
порядку денного 

третьої сесії 

8.   Проект Постанови про відзначення 50-річчя 

Донецького заводу холодильників (нині 

"Публічне акціонерне товариство НОРД") 

(реєстр. № 2240а від 05.06.2013) 

  

- “ -     - “ - 

9.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку відкриття бізнесу (реєстр. № 2258а 

від 07.06.2013) 

  

- “ -     - “ - 

10.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо реалізації 

національного проекту "Технополіс" - 

створення інфраструктури інноваційного 

розвитку та високих технологій" і його 

складових та підтримки суб'єктів індустрії 

програмної продукції) (реєстр. № 2330а від 

18.06.2013) 

  

- “ - Фаєрмарк С.О. Смольнякова Л.В.  - “ - 



11.   Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

концесійної діяльності в Автономній 

Республіці Крим (реєстр. № 2349а від 

19.06.2013) 

  

- “ - Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В.  - “ - 

12.   Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію" (щодо визначення повноважень 

уповноваженого суб'єкту господарювання з 

управління об'єктами державної власності в 

оборонно-промисловому комплексі) (реєстр. 

№ 2382а від 20.06.2013) 

  

- “ -     - “ - 

13.   Проект Закону про створення та виробництво 

озброєння, військової і спеціальної техніки 

(реєстр. № 2420а від 25.06.2013) 

  

  

  

  

- “ -     - “ - 

14.   Проект Закону про внесення змін до розділу 

ХХ "Перехідні положення" Податкового 

кодексу України (щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в сільській 

місцевості ) (реєстр. № 2428а від 26.06.2013) 

  

згідно 
затверджених 

порядків денних 
Комітету 

    згідно затвердженого 
порядку денного 

третьої сесії 



15.   Проект Закону про внесення змін до Митного 

кодексу України (щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в сільській 

місцевості) (реєстр. № 2429а від 26.06.2013) 

  

- “ -     - “ - 

  *Законопроекти, які доручено керівництвом 

Верховної Ради  України розглянути разом з 

іншими комітетами та Комітет є  другим 

  

  

  

        

  Розділ ІІІ.         

  Питання, які передбачається розглянути 

на виїзних засіданнях Комітету  

  

        

1. Машинобудування, як одна з пріоритетних 

галузей розвитку економіки (виїзне засідання 

Комітету в м. Запоріжжя на базі Запорізького 

автомобілебудівного заводу) 

  

жовтень Матвієнков С.А. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

  

  

2. Введення в експлуатацію "Дослідно-

промислового об'єкту здрібнювання і 

стабілізації палива", що будується в рамках 

реалізації Програми утилізації твердого 

ракетного палива міжконтинентальних 

балістичних ракет РС-22 з метою отримання 

компонентів для нових твердих ракетних 

палив та інших вибухових матеріалів (виїзне 

засідання Комітету в м. Павлоград 

листопад Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

  

  



Дніпропетровської області на базі ДП «НВО 

«ПХЗ») 

  

  

  

   

  Розділ ІV.         

  Питання, які розглядаються Комітетом в 

порядку контролю за виконанням законів, 

постанов Верховної Ради, власних рішень 

  

        

1. Проблемні питання впровадження 

державного приватного партнерства у 

космічній сфері (в порядку контролю за 

виконанням Закону України «Про державно-

приватне партнерство» № 2404-VI від 

01.07.2010 року) 

  

жовтень Немілостівий 

В.О. 

Мортіков С.О. 

Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

  

  

2. Сучасний стан впровадження Закону України 

«Про індустріальні парки» № 518-VI від 

21.06.2012 року 

  

  

   

листопад Матвієнков С.А. Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

  

  

  Розділ V.         



  Питання (з числа віднесених до предметів 

відання Комітету), які пропонується 

розглянути на Парламентських слуханнях 

та на чергових Днях Уряду (окремо) 

  

  

        

  Розділ VІ.         

  Конференції, семінари, “круглі столи”, 

інші заходи, які будуть проводитись 

Комітетом або за його участю 

  

        

1.   Участь у засіданнях колегій міністерств і 

відомств, які відносяться  до відання 

Комітету   

  

протягом  

всього періоду 

Воропаєв Ю.М. Шестопалова В.П. 

  

  

2.   Слухання у Комітеті на тему: «Проблемні 

питання формування і здійснення 

промислової та інвестиційної політики в 

Україні та шляхи їх подолання» 

  

  

вересень Немілостівий В.О. Мортіков С.О. 

Смольнякова Л.В. 

Гаврилів Р.М. 

  

  

3.   Участь членів Комітету у складі делегації на 

космодром Байконур у зв‘язку із запуском 

супутника зв‘язку «Либідь» 

  

28 грудня 2013 

року 

Воропаєв Ю.М. Мортіков С.О. 

Масарова Т.Ф. 

  

  

4.   KYIV TECHNICAL TRADE SHOW 2013          

http://www.weldexpo.com.ua/


ПРОВОЛОКА & МЕТИЗИ УКРАЇНА 2013 

Виставка обладнання і інструмента для 

виробництва дроту, метизів. Вироби з дроту 

  

ТРУБИ & ФІТИНГИ УКРАЇНА 2013 

Виставка сировини та матеріалів, 

виробництва труб, обладнання для 

виробництва та обробки труб, арматури 

  

ЛИСТОВИЙ МЕТАЛ УКРАЇНА 2013 

Виставка виробництва та обробки листового 

прокату, обладнання для обробки, різання, 

покриття, технології кріплення 

  

ІНЖЕНЕРІЯ ПОВЕРХНІ 2013 

Виставка технологій, обладнання та 

матеріалів для зміцнення поверхні, 

покриттів, захисту від корозії 

 

15 - 17 жовтня Матвієнков С.А. Мортіков С.О. 

Гаврилів Р.М. 

        Голова Комітету                   Ю.М.Воропаєв 

 

          Секретар Комітету                   В.О.Немілостівий 
 

  


