
 

 

 

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  
                                                    

                                                      82 

                                                   04      грудня            18 

  
  
  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.          
  
Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кривошея Г.Г., 

Кужель О.В., Нечаєв О.І., Хміль М.М. 
  
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Терегейло Ю.В., Стьопіна К.А. 
 

П о р я д о к    д е н н и й :  
  

1. Деякі уточнення до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235 від 

11.04.2017) (друге читання) 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Кривошея Г.Г., Галасюк В.В., Кужель О.В., 

Розенблат Б.С., Нечаєв О.І., Хміль М.М., Кіраль С.І., Дубінін О.І., Єфімов М.В. 
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Запрошені: 

 

ВІТКІН  

Леонід Михайлович 

 

– директор департаменту технічного регулювання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

ЯНОВИЧ  

Валентина Іванівна 

– начальник управління оцінки відповідності та технічних 

регламентів департаменту технічного регулювання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

 

БЕРЕСЛАВСЬКИЙ 

Сергій Миколайович 

– Експерт (BRDO) Офіс ефективного регулювання; 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15901
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18046
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/18087
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18090


1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання Кривошеї Г.Г. щодо уточнень деяких положень проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо технічних регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235 від 

11.04.2017) (друге читання).  

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Кривошея Г.Г., Кужель О.В., Галасюк В.В., Дубінін О.І., Хміль М.М. та 

представники департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України – Віткін Л.М., Береславський С.М. 

 

Головним предметом обговорення була необхідність передбачення у законопроекті 

застосування «декларативного принципу» для уповноваження органу з оцінки відповідності 

за вичерпним переліком вимог, а також особливостей проведення експертизи поданих 

заявником документів та перевірки його на відповідність встановленим критеріям. 

 

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету 

запропонували перенести на наступне засідання Комітету розгляд та прийняття рішення до 

уточнення деяких положень проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності 

(реєстр. № 6235 від 11.04.2017) (друге читання). 

  

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК 

  

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


