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Комітет з питань промислової політики та підприємництва 
  
  

                                                       

                                                          89 

                                                   29     травня            19 

  

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

Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Нечаєв О.І. 
  
відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Бондаренко О.А., Жовніренко О.В., Терегейло Ю.В., 

Бондар Ю.М., Кришталь М.О., Стьопіна К.А. 

  

П о р я д о к    д е н н и й : 
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Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного 

регулювання (реєстр. № 10183 від 25.03.2019) (друге читання). 

 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Парубій А.В., Кривошея Г.Г., Геращенко І.В., 

Нечаєв О.І., Шипко А.Ф., Галасюк В.В., Хміль М.М., Дубінін О.І., Гіршфельд А.М., 

Розенблат Б.С., Іонова М.М., Чекіта Г.Л., Герасимов А.В., Гопко Г.М., Васюник І.В., 

Кіраль С.І., Кужель О.В. та інші народні депутати України 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва 

 

Проект Постанови про захист прав та законних інтересів громадян України та суб'єктів 

підприємницької діяльності при здійсненні будівництва ж/м Осокорки-Центральні у 

Дарницькому районі м.Києва (реєстр. № 10225 від 12.04.2019).  

 

суб'єкт законодавчої ініціативи: н.д. Ляшко О.В., Галасюк В.В., Купрієнко О.В. та інші 

народні депутати України 
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СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо запропонованого 

порядку денного засідання Комітету. 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати порядок денний засідання Комітету. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

«За» – 6 

 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань підприємництва та технічного 

регулювання Кривошеї Г.Г. стосовно проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації 

актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного 

регулювання (реєстр. № 10183 від 25.03.2019) (друге читання).  

 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Галасюк В.В., Кіраль С.І., Кривошея Г.Г. 

Народний депутат України – член Комітету Кривошея Г.Г., як голова робочої групи з 

доопрацювання зазначеного законопроекту до другого читання, повідомив, що у 

підготовленому законопроекті залишились окремі положення, які потребують додаткового 

узгодження.  

Так, зокрема, це стосується повноважень Служби безпеки України щодо технічного 

регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та 

інших технічних засобів негласного отримання інформації у частині обмеження можливості 

технічного регулювання СБУ переліком лише тих компаній, які отримали ліцензії за даним 

напрямком, а також стосовно внесення змін до статті 32 Закону України "Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності" у частині проведення акредитованими лабораторіями 

деяких видів випробовувань, оскільки у окремих представників громадськості та бізнесу 

виникають побоювання, що невизначеність поняття "деякі" може використовуватися для 

зловживань.  

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

 

УХВАЛИЛИ: Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у 

сфері технічного регулювання (реєстр. № 10183 від 25.03.2019) (друге 

читання) внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати 

прийняти його у другому читанні та в цілому як Закон з урахуванням 

наданих головою робочої групи, народним депутатом України 

Кривошеєю Г.Г. узгоджених уточнень з обговорених положень,  з 

наступним техніко-юридичним опрацюванням.   

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

«За» – 6 
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 Доповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – голова підкомітету з питань підприємництва та 

технічного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва Кривошея Г.Г. 

 

 

2. 

 

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

про захист прав та законних інтересів громадян України та суб'єктів 

підприємницької діяльності при здійсненні будівництва ж/м Осокорки-

Центральні у Дарницькому районі м. Києва (реєстр. № 10225 від 

12.04.2019).  

 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету Галасюк В.В., Гіршфельд А.М.,  Кіраль С.І., Кривошея Г.Г., Дубінін О.І., 

Нечаєв О.І. 

У ході обговорення  народні депутати України - члени Комітету зазначили, що вказана 

проблема носить системний характер і потребує пильної уваги та негайного вирішення з 

боку виконавчої влади, у зв'язку з чим запропонували пункт 1 проекту Постанови у частині 

рекомендацій Кабінету Міністрів України доповнити новим абзацом такого змісту: 
"провести аналіз і систематизацію подібних випадків в Україні, вжити необхідних 

заходів щодо вирішення ситуації, що склалася, та надати відповідну інформацію Комітету з 

питань промислової політики та підприємництва;". 

 

За результатами обговорення члени Комітету  

 

УХВАЛИЛИ: Проект Постанови про захист прав та законних інтересів громадян 

України та суб'єктів підприємницької діяльності при здійсненні 

будівництва ж/м Осокорки-Центральні у Дарницькому районі м.Києва 

(реєстр. № 10225 від 12.04.2019) внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу та 

в цілому з урахуванням висловленого доповнення. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

«За» – 5 

«Проти» – 1 (Нечаєв О.І.) 

«Утримався» – 0 

 

 Доповідач від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України – Голова Комітету Галасюк Віктор Валерійович 

 

 

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                   В.В. ГАЛАСЮК  

 

 

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                               М.М. ХМІЛЬ  


