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Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  

                                                       

                                                     74 

                                                   17     травня            18 

  

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

Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С; 

 

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Кравченко М.М.,  

Гаврилів Р.М., Бондаренко О.А., Жовніренко О.В., Терегейло Ю.В., 

Стьопіна К.А. 

 

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 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 

(щодо оформлення документів релігійних організацій) (реєстр. № 6642 від 23.06.2017) 

(друге читання)  
суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. України Унгурян П.Я., Тимчук Д.Б., Кірш О.В., 

Логвинський Г.В., Лаврик М.І., Єленський В.Є., Продан О.П. 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

 

 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо збереження 

українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів 

(реєстр. № 5495 від 06.12.2016) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. України Ляшко О.В., Галасюк В.В., Вовк В.І., 

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

Нечаєв О.І. 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

 

Проект Постанови Верховної Ради України "Про звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства промисловості та інновацій 

України – центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та 

реалізації державної промислової та інноваційної політики" (реєстр. № 8359 від 

16.05.2018) 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9540
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17950
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18093
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17958
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18113
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17959
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15667
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8818
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18046
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8132
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18087
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18131
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18090
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18031
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15901
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/735
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15725
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4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. України Галасюк В.В., Гіршфельд А.М., 

Єфімов М.В., Кужель О.В., Дубінін О.І., Кривошея Г.Г., Колєсніков Д.В., Сажко С.М., 

Нечаєв О.І., Балицький Є.В.,  Розенблат Б.С., Бондар В.В. 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

 

Про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію 

грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу (реєстр. № 2764 

від 30.04.2015) (повторне друге читання) 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

 

Різне. 

 

  

 

1. 

 

   

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

України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 

(щодо оформлення документів релігійних організацій) (реєстр. № 6642 від 

23.06.2017), підготовленого до другого читання. 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. України Унгурян П.Я., Тимчук Д.Б., 

Кірш О.В., Логвинський Г.В., Лаврик М.І., Єленський В.Є., Продан О.П. 

 

 

 

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

депутати України – члени Комітету Кужель О.В., Кривошея Г.Г. Нечаєв О.І. За результатами 

обговорення члени Комітету вирішили відхилити пропозиції народного депутата України 

Івченка В.Є., які стосуються оформлення документів профспілкових організацій. 

 

Враховуючи вищезазначене,  члени Комітету 

 

 

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

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань" (щодо оформлення документів релігійних 

організацій) (реєстр. № 6642 від 23.06.2017) підготовлений до другого 

читання з відхиленням пропозицій народного депутата України 

Івченка В.Є., які стосуються профспілкових організацій, внести на 

розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти в другому 

читанні та цілому як Закон з техніко-юридичним опрацюванням. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18046
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18090
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/735
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18087
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15901
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15725
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18131
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9540
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17950
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18093
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17958
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18113
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17959
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15667
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2. 

  

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

України про внесення змін до деяких законів України щодо збереження 

українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених 

лісоматеріалів (реєстр. № 5495 від 06.12.2016) підготовленого до другого 

читання 

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

Вовк В.І., Дубінін О.І., Розенблат Б.С., Єфімов М.В., Кіраль С.І., 

Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Нечаєв О.І. 

 

 

У обговоренні законопроекту прийняли участь народні депутати України – члени 

Комітету Кужель О.В., Нечаєв О.І., Розенблат Б.С., Кривошея Г.Г. У ході обговорення було 

наголошено на необхідності встановлення більш жорстких санкцій за незаконну вирубку лісу 

і подальший його експорт поза митним контролем. Крім того, була висловлена пропозиція 

щодо можливої доцільності визначення у проекті Закону кола суб’єктів, на яких мають 

розповсюджуватись обсяги внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених у розмірі 

25 млн. м3 на рік та уточнення штрафних санкції за незаконну вирубку лісу з метою 

уникнення дублювання адміністративних та кримінальних санкцій за одні й ті ж злочини. 

 

Враховуючи вищезазначене, члени Комітету  

 

 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному 

вивезенню необроблених лісоматеріалів (реєстр. № 5495 від 06.12.2016), 

підготовлений Комітетом до другого читання, з урахуванням пропозицій, 

висловлених народним депутатом України – членом Комітету 

Кужель О.В. стосовно уточнення штрафних санкції за незаконну вирубку 

лісу, у тому числі з метою уникнення дублювання адміністративних та 

кримінальних санкцій за одні й ті ж злочини, внести на розгляд 

Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду 

прийняти у другому читанні та в цілому як Закон з відповідними змінами 

та техніко-юридичним опрацюванням. 

 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. 

  

  

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

Верховної Ради України "Про звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства промисловості 

та інновацій України – центрального органу виконавчої влади для 

забезпечення формування та реалізації державної промислової та 

інноваційної політики" (реєстр. № 8359 від 16.05.2018)  

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. України Галасюк В.В., 

Гіршфельд А.М., Єфімов М.В., Кужель О.В., Дубінін О.І., Кривошея Г.Г., 

Колєсніков Д.В., Сажко С.М., Нечаєв О.І., Балицький Є.В.,  

Розенблат Б.С., Бондар В.В. 

 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8818
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18046
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8132
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18087
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18131
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18090
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18031
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15901
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/735
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15725
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18046
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18090
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/735
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18087
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15901
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15725
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18131
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УХВАЛИЛИ: Проект Постанови Верховної Ради України "Про звернення Верховної 

Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення 

Міністерства промисловості та інновацій України – центрального органу 

виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної 

промислової та інноваційної політики" (реєстр. № 8359 від 16.05.2018) 

внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

"За" – 6; 

"Утримався" – 1 (Кіраль С.І.) 

 

 

4. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо  зняття з розгляду 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових 

вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу 

(реєстр. № 2764 від 30.04.2015) підготовленого до повторного другого 

читання. 

 

В ході обговорення народні депутати України – члени Комітету зазначили, що в 

зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 06 лютого 2018 року Закону України  "Про  

товариства  з обмеженою  та  додатковою  відповідальністю", № 2275-VIII, та втратою 

чинності деяких положень Цивільного кодексу України та Закону України "Про господарські 

товариства", зазначений законопроект втратив свою актуальність. 

 
Враховуючи вищезазначене, члени Комітету 

 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до 

товариства на внесок до його статутного капіталу (реєстр. № 2764), 

підготовлений до повторного другого читання, як такий, що втратив 

актуальність.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

5. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. про переведення ТЕРЕГЕЙЛА 

Юрія Володимировича, який тимчасово обіймає посаду головного 

консультанта секретаріату Комітету з питань промислової політики та 

підприємництва Бондар Ю.М. на час її відпустки для догляду за дитиною, на 

вакантну посаду головного консультанта цього ж секретаріату, перетворену 

відповідно до Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату 

Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. за № 437-к від 

30.03.2018 року.  
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Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

 

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати переведення ТЕРЕГЕЙЛА Юрія Володимировича, який 

тимчасово обіймає посаду головного консультанта секретаріату Комітету 

з питань промислової політики та підприємництва Бондар Ю.М. на час її 

відпустки для догляду за дитиною, на вакантну посаду головного 

консультанта цього ж секретаріату, перетворену відповідно до 

Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради 

України – керуючого справами Боднара П.О. за № 437-к від 30.03.2018 

року. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК  

 

 

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


