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

Кіраль С.І.,  Кривошея Г.Г., Хміль М.М. 

 

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

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

 

 

Запрошені: 

 
 

МИКОЛЬСЬКА 

Наталія Ярославівна 

– заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України – Торговий представник  України; 

 

ЗАЛУСЬКА  

Олеся Богданівна 

– радник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; 

 

СИДОРУК  
Наталія Євгеніївна  

 

– 

 

директор департаменту торгового захисту Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; 

ЗІНЬКОВСЬКИЙ  

Сергій Владиславович  

– 

 

заступник директора департаменту торгового захисту 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

 

ПОПОВИЧ 

Христина Василівна 

 

– головний спеціаліст відділу взаємодії та комунікацій з 

експортерами департаменту розвитку експорту 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 
 

ЧЕРНИХ  

Олександр Олександрович 

– директор департаменту промислової політики 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

 

ЧАБАНОВ 

Андрій Михайлович  

– 

 

генеральний директор корпорації «Українська авіабудівна 

компанія». 

 

 

 

 



П о р я д о к    д е н н и й : 
  

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо вдосконалення 

законодавства у сфері державного нагляду (контролю) (реєстр. № 8277 від 17.04.2018) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кіраль С.І., Кужель О.В., Кривошея Г.Г.,         

Чижмарь Ю.В., Соловей Ю.І., Бабак А.В. 
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2. Проект Закону України  про захисні заходи (реєстр. № 8102 від 07.03.2018) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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3. Проект Закону України  про захист від субсидованого імпорту (реєстр. № 8103 від 

07.03.2018) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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4. Проект Закону України про захист від демпінгового імпорту (реєстр. № 8104 від 

07.03.2018)   

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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5. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 

торговельного захисту (реєстр. № 8105 від 07.03.2018) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: КМУ 
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1. 
Різне. 

Щодо розгляду Стратегії відродження українського авіабудування на період до 2022 року. 

 

2. Щодо розгляду проекту «Стратегії  розвитку промислового комплексу України на період 

до 2025 року». 
   

1.  

  

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

України про внесення змін до статті 7 Закону України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо 

вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю) 

(реєстр. № 8277 від 17.04.2018). 

 

В обговоренні зазначеного питання взяв участь Голова Комітету Галасюк В.В. 

 

За результатами обговорення, члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України 

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" щодо вдосконалення законодавства у сфері 

державного нагляду (контролю) (реєстр. № 8277 від 17.04.2018), поданий 

народними депутатами України Кіралєм С.І., Кужель О.В.,       

Кривошеєю Г.Г., Чижмарєм Ю.В., Солов’єм  Ю.І., Бабак А.В, внести на 

розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти його за основу та в цілому як 

Закон з техніко-юридичним опрацюванням. 



 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України від Комітету – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

 

2-5. 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проектів законів 

України: 

 

- про захисні заходи (реєстр. № 8102 від 07.03.2018); 

 

- про захист від субсидованого імпорту (реєстр. № 8103 від 07.03.2018); 

 

- про захист від демпінгового імпорту (реєстр. № 8104 від 07.03.2018); 

 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 

 торговельного захисту (реєстр. № 8105 від 07.03.2018). 

  

 

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

депутати України – члени Комітету Кіраль С.І., Гіршфельд А.М., Дубінін О.І.; заступник 

Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торговий представник України  

Микольська Н.Я., яка запропонувала звернутись листом від Комітету до Комітету з питань 

податкової та митної політики, з приводу прискорення розгляду законопроекту про внесення 

змін до Митного кодексу України щодо торговельного захисту (реєстр.№ 8106 від 

07.03.2018р.), без прийняття якого законопроекти (реєстр. №№ 8102, 8103, 8104, 8105) не 

можуть бути реалізовані в повній мірі. 

 

За результатами обговорення, члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: Проекти законів України: 

- про захисні заходи (реєстр. № 8102 від 07.03.2018); 

- про захист від субсидованого імпорту (реєстр. № 8103 від 07.03.2018); 

- про захист від демпінгового імпорту (реєстр. № 8104 від 07.03.2018); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 

торговельного захисту (реєстр. № 8105 від 07.03.2018), 

подані Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради 
України та рекомендувати прийняти їх у першому читанні за основу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Співдоповідач з цих питань на пленарному засіданні Верховної Ради 

України від Комітету – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович. 

 

 

 

 



Різне. 

 

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

1. Стратегії відродження українського авіабудування на період до 

2022 року. 

2. Проекту «Стратегії  розвитку промислового комплексу України на 

період до 2025 року». 

 

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

народні депутати України – члени Комітету Гіршфельд А.М., Дубінін О.І. 

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд запропонованих питань на наступне засідання 

Комітету. 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК  

 

 

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


