ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
(вул. Велика Житомирська, 11, кімн. 304)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

№53

20 вересня 2017р.
ГОЛОВУЄ:
Голова Комітету – народний депутат України – Іванчук А.В.

ПРИСУТНІ:
Члени Комітету – народні депутати України – Воропаєв Ю.М.,
Денисенко А.П., Кошелєва А.В., Кривенко В.В., Матвієнков С.А.,
Матківський Б.М., Романовський О.В., Соловей Ю.І., Чекіта Г.Л.,
Шевченко В.Л.

ВІДСУТНІ:
Члени Комітету – народні депутати України – Березкін С.С.,
Довгий О.С., Кацуба В.М., Пташник В.Ю., Фаєрмарк С.О.

ЗАПРОШЕНІ:

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України – Нефьодов М.Є.
Державний секретар Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України – Перевезенцев О.Ю.
Заступник директора департаменту управління державною
власністю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
– Каспіржний С.Ю.
Директор
департаменту
розвитку
підприємництва
та
регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України – Гутенко Д.В.
Заступник директора департаменту корпоративних та майнових
відносин Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України – Сакада Т.В.
в.о. Голови Фонду державного майна України – Трубаров В.М.
Заступник Голови Фонду державного
Асташев Є.В.

майна України –

Заступник директора департаменту приватного
Міністерства юстиції України –Лещенко А.О.

права

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про приватизацію державного майна (реєстр.№7066
доопрацьований від 19.09.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
оренди та концесії (реєстр.№6018 від 03.02.2017), внесений Кабінетом Міністрів
України.
3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік
об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо АТ
«Магістральні газопроводи України») (реєстр.№6778 від 21.07.2017), внесений
Кабінетом Міністрів України.
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
інвентаризації та обліку державного майна, яке розташоване на тимчасово
окупованій території, на території, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення (реєстр.№7053 від
31.08.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
інвентаризації та обліку майна, яке розташоване на тимчасово окупованій
території, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, та на лінії зіткнення (реєстр.№7053-1 від 12.09.2017),
внесений народним депутатом України Веселовою Н.В.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером
(засновником, учасником) яких є держава (реєстр.№6428 від 10.05.2017),
внесений Кабінетом Міністрів України.
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр.№6540 від
06.06.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.
8. Проект Закону про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
(реєстр.№6442 від 13.05.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.
9. Проект Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики на період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого
скликання (вересень 2017 року – січень 2018 року).
10. Пропозиції до проекту Порядку денного сьомої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання (вересень 2017 року – січень 2018 року).
11. Різне.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний засідання Комітету.

В ОБГОВОРЕННІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Голова підкомітету, народний депутат України –
Денисенко
А.П. запропонував зняти перше та третє питання з порядку
денного, та розглянути їх після проведення 28 вересня 2017 року
круглого столу на тему: Нове законодавство з питань
приватизації державного майна виходячи із законодавчих
ініціатив Кабінету Міністрів України, зокрема нової редакції
Закону України «Про приватизацію державного майна».

УХВАЛИЛИ:

Виключити перше та третє питання з порядку денного засідання
Комітету.

Провести 28 вересня 2017 року круглий стіл на тему: «Нове
законодавство з питань приватизації державного майна виходячи
із законодавчих ініціатив Кабінету Міністрів України, зокрема
нової редакції Закону України «Про приватизацію державного
майна».

«за» – 11 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кошелєва А.В.,
Кривенко В.В., Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Романовський О.В.,
Соловей Ю.І., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.).
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
1. Проект Закону про приватизацію державного майна
(реєстр.№7066 доопрацьований від 19.09.2017), внесений
Кабінетом Міністрів України.

Розгляд перенесено у зв'язку з проведенням 28.09.2017 круглого столу.

СЛУХАЛИ:
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо оренди та концесії (реєстр.№6018 від
03.02.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

ВИСТУПИВ:
Голова Комітету, народний депутат України – Іванчук А.В.
висловив
пропозицію
щодо
прийняття
зазначеного
законопроекту за основу.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону
про внесення змін до деяких законів України щодо оренди та
концесії (реєстр.№6018 від 03.02.2017), внесений Кабінетом
Міністрів України, в першому читанні за основу.
«за» – 8 (Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кошелєва А.В., Кривенко В.В.,
Матківський Б.М., Романовський О.В., Соловей Ю.І., Шевченко В.Л.);
«проти» – 2 (Воропаєв Ю.М., Матвієнков С.А.);
«утрим.» – 1 (Чекіта Г.Л.).
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації" (щодо АТ «Магістральні газопроводи
України») (реєстр.№6778 від 21.07.2017), внесений Кабінетом
Міністрів України.

Розгляд перенесено у зв'язку з проведенням 28.09.2017 круглого столу.

СЛУХАЛИ:
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо інвентаризації та обліку державного майна, яке
розташоване на тимчасово окупованій території, на території,
де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та на лінії зіткнення (реєстр.№7053 від
31.08.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.
ВИСТУПИВ:
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України – Нефьодов М.Є. доповів по суті поданого
законопроекту та запропонував підтримати його.

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:

Члени Комітету – народні депутати України – Воропаєв Ю.М.,
Матківський Б.М., Романовський О.В., Чекіта Г.Л., Іванчук А.В.
в.о. Голови Фонду державного майна України – Трубаров В.М.

Голова Комітету, народний депутат України – Іванчук А.В.
висловив
пропозицію
щодо
прийняття
зазначеного
законопроекту за основу.
(пропозиція не набрала голосів)

Член Комітету, народний депутат України – Воропаєв Ю.М.
висловив
пропозицію
щодо
направлення
зазначеного
законопроекту на доопрацювання автору.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Ради України направити проект Закону
про внесення змін до деяких законів України щодо інвентаризації
та обліку державного майна, яке розташоване на тимчасово
окупованій території, на території, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на лінії
зіткнення (реєстр.№7053 від 31.08.2017), внесений Кабінетом
Міністрів України, на доопрацювання автору.
«за» – 8;
«проти» – 1;
«утрим» – 2.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо інвентаризації та обліку майна, яке
розташоване на тимчасово окупованій території, на території,
де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та на лінії зіткнення (реєстр.№7053-1 від

12.09.2017), внесений
Веселовою Н.В.

народним

депутатом

України

ВИСТУПИВ:
Голова Комітету, народний депутат України – Іванчук А.В.
висловив
пропозицію
щодо
направлення
зазначеного
законопроекту на доопрацювання автору.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Ради України направити проект Закону
про внесення змін до деяких законів України щодо інвентаризації
та обліку майна, яке розташоване на тимчасово окупованій
території, на території, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення
(реєстр.№7053-1 від 12.09.2017), внесений народним депутатом
України Веселовою Н.В., на доопрацювання автору.

«за» – 11 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кошелєва А.В.,
Кривенко В.В., Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Романовський О.В.,
Соловей Ю.І., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.).
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення корпоративного
управління юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава (реєстр.№6428 від 10.05.2017),
внесений Кабінетом Міністрів України.

ВИСТУПИВ:
Державний секретар Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України – Перевезенцев О.Ю. доповів по суті поданого
законопроекту та запропонував підтримати його.

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:

Члени Комітету – народні депутати України – Воропаєв Ю.М.,
Соловей Ю.І., Чекіта Г.Л., Іванчук А.В.
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України – Нефьодов М.Є.

Голова Комітету, народний депутат України – Іванчук А.В.
запропонував, зважаючи на пропозиції висловлені під час
обговоронення зазначеного питання:

І. Прийняти проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного
управління юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава (реєстр.№6428 від 10.05.2017),
внесений Кабінетом Міністрів України, за основу з редакційними
правками, а саме:
1. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту
Закону (зміни, що доповнюються частиною третьою до статті 4
Закону України «Про управління об’єктами державної власності»
щодо основних засад здійснення державної власності):
слова «суб’єктами господарювання державного сектору
економіки» замінити словами та цифрами «державними
підприємствами, господарськими товариствами, частка держави
в яких становить 100 відсотків»;
після слів «корпоративного управління» доповнити словами та
цифрами «а також основні цілі володіння, принципи та механізми
корпоративного управління пакетами акцій/часток, якими
держава володіє у тих господарських товариствах, частка
держави в яких становить менше 100 відсотків».
2. У підпункті 2 пункту 2 розділу І проекту Закону (зміни, що
стосуються доповнення частини другої статті 5 Закону України
«Про управління об’єктами державної власності» новими
пунктами 173 і 174 щодо повноважень Уряду у сфері управління
об'єктами державної власності):
в абзаці четвертому слова «щодо суб’єктів господарювання
державного сектору економіки» виключити;
в абзаці п’ятому слова «суб’єкта господарювання державного
сектору економіки» замінити словами та цифрами «державними
підприємствами, господарськими товариствами, частка держави
в яких становить 100 відсотків» та доповнити цей абзац словами
та цифрами «а також схвалює основні засади здійснення
державної власності щодо державної частки у тих господарських

товариствах, частка держави в яких становить менше 100
відсотків».
3. В абзаці восьмому підпункту 3 пункту 2 розділу І проекту
Закону (зміни, що стосуються доповнення частини першої статті
6 Закону України «Про управління об’єктами державної
власності» новим пунктом 371 щодо повноважень уповноважених
органів управління) слова «пов’язаних з діяльністю» виключити.
4. В абзаці третьому підпункту 5 пункту 2 розділу І проекту
Закону (зміни, що стосуються доповнення частини першої статті
11 Закону України «Про управління об’єктами державної
власності» новим абзацом щодо виконання членами наглядової
ради своїх обов’язків) після слів «діє самостійно» доповнити
словами «відповідно до наданих йому повноважень».
5. В абзаці третьому підпункту 6 пункту 2 розділу І проекту
Закону (зміни, що вносяться до частини першої статті 112 Закону
України «Про управління об’єктами державної власності», що
стосуються особливостей управління державними унітарними
підприємствами та господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать
державі) слова та цифри «Загальні збори учасників (акціонерів)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток) належать державі» замінити словами
та цифрами «Загальні збори господарського товариства, у
статутному капіталі якого частка держави становить 100
відсотків».
6. Абзаци другий і третій підпункту 1 пункту 3 проекту Закону
(зміни, що стосуються частини першої статті 33 Закону України
«Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів)
виключити.
7. Абзаци четвертий і п’ятий підпункту 3 пункту 3 розділу І
проекту Закону (зміни, що стосуються частини третьої статті 52
Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції
наглядової ради) виключити.
ІІ. Звернутися до Прем'єр-міністра України – Гройсмана В.Б. з
проханням вжити необхідних заходів аби пришвидшити реформу
корпоративного управління та зрушити з мертвої точки процес
створення наглядових рад на державних підтриємствах в Україні.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Ради України прийняти проект Закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб,
акціонером (засновником, учасником) яких є держава

(реєстр.№6428 від 10.05.2017), внесений Кабінетом Міністрів
України, в першому читанні за основу, з редакційними правками,
висловленими під час обговорення.

Направити лист Прем'єр-міністру України – Гройсману В.Б. з
проханням вжити необхідних заходів аби пришвидшити реформу
корпоративного управління та зрушити з мертвої точки процес
створення наглядових рад на державних підтриємствах в Україні.
«за» – 11 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кошелєва А.В.,
Кривенко В.В., Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Романовський О.В.,
Соловей Ю.І., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.).
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в
Україні (реєстр.№6540 від 06.06.2017), внесений Кабінетом
Міністрів України.
ВИСТУПИВ:
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України – Нефьодов М.Є. доповів по суті поданого
законопроекту та запропонував підтримати його.

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Члени Комітету – народні депутати України – Воропаєв Ю.М.,
Денисенко А.П., Соловей Ю.І., Іванчук А.В.

Голова Комітету, народний депутат України – Іванчук А.В.
висловив
пропозицію
щодо
прийняття
зазначеного
законопроекту за основу.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Ради України прийняти проект Закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр.№6540 від
06.06.2017), внесений Кабінетом Міністрів України, в першому
читанні за основу.
«за» – 9 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кошелєва А.В.,
Кривенко В.В., Матвієнков С.А., Романовський О.В., Соловей Ю.І., Шевченко В.Л.);
«утрим.» – 2 (Матківський Б.М., Чекіта Г.Л.).
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
8. Проект Закону про внесення зміни до статті 38 Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень" (реєстр.№6442 від 13.05.2017),
внесений Кабінетом Міністрів України.

ВИСТУПИВ:
Заступник директора департаменту приватного права
Міністерства юстиції України – Лещенко А.О. доповів по суті
поданого законопроекту та запропонував підтримати його.

В ОБГОВОРЕННІ ПИТАННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Члени Комітету – народні депутати України – Воропаєв Ю.М.,
Романовський О.В., Соловей Ю.І., Іванчук А.В.

Голова Комітету, народний депутат України – Іванчук А.В.
озвучив пропозицію, висловлену в ході обговорення зазначеного
законопроекту щодо направлення його на доопрацювання автору.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Ради України направити проект Закону
про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
(реєстр.№6442 від 13.05.2017), внесений Кабінетом Міністрів
України, на доопрацювання автору.
«за» – 8 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Кошелєва А.В., Матвієнков С.А.,
Матківський Б.М., Романовський О.В., Соловей Ю.І., Чекіта Г.Л.);
«утрим.» – 3 (Іванчук А.В., Кривенко В.В., Шевченко В.Л.).
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
9. Проект Плану роботи Комітету Верховної Ради України з
питань економічної політики на період сьомої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року –
січень 2018 року).

ВИСТУПИВ:
Голова Комітету, народний депутат України – Іванчук А.В.
представив членам Комітету – народним депутатам України
проект Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики на період сьомої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання (вересень 2017 року – січень 2018
року) та запропонував підтримати його.

УХВАЛИЛИ:
Підтримати План роботи Комітету Верховної Ради України з
питань економічної політики на період сьомої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року – січень
2018 року).
«за» – 11 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кошелєва А.В.,
Кривенко В.В., Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Романовський О.В.,
Соловей Ю.І., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.).
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
10. Пропозиції до проекту Порядку денного сьомої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017
року – січень 2018 року).

ВИСТУПИВ:
Голова Комітету, народний депутат України – Іванчук А.В.
представив членам Комітету – народним депутатам України
пропозиції до проекту Порядку денного сьомої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року – січень
2018 року).

УХВАЛИЛИ:
Підримати пропозиції до проекту Порядку денного сьомої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання (вересень
2017
року – січень 2018 року).
«за» – (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кошелєва А.В.,
Кривенко В.В., Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Романовський О.В.,
Соловей Ю.І., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.).
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
11. Різне.

ВИСТУПИВ:
Голова підкомітету, народний депутат України – Чекіта Г.Л.
висловив занепокоєння щодо стану справ у корпоративному
управлінні державними підприємствами та запропонував
запросити для розгляду питання, щодо забезпечення стабільної
роботи ДП «Укрхімтрансаміак», яке входить в сферу управління
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та
належить до об'єктів державної власності, Першого віце-прем’єрміністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі
Кубіва С.І., компетентних осіб Генеральної прокуратури
України, Служби безпеки України, Державної аудиторської

служби України, що безпосередньо володіють інформацією
щодо ситуації на ДП «Укрхімтрансаміак» та керівництво
зазначеного ДП.

УХВАЛИЛИ:
Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата
України – Чекіти Г.Л. та розглянути 04.11.2017 на засіданні
Комітету питання щодо справ у корпоративному управлінні
державними підприємствами й запросити для розгляду питання,
щодо забезпечення стабільної роботи ДП «Укрхімтрансаміак»,
яке входить в сферу управління Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України та належить до об'єктів державної
власності, Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра
економічного розвитку і торгівлі Кубіва С.І., компетентних осіб
Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України,
Державної аудиторської служби України, що безпосередньо
володіють
інформацією
щодо
ситуації
на
ДП
«Укрхімтрансаміак» та керівництво зазначеного ДП, для
розгляду зазначеного питання.
«за» – 11 (Воропаєв Ю.М., Денисенко А.П., Іванчук А.В., Кошелєва А.В.,
Кривенко В.В., Матвієнков С.А., Матківський Б.М., Романовський О.В.,
Соловей Ю.І., Чекіта Г.Л., Шевченко В.Л.).
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Комітету

Секретар Комітету

А.Іванчук

Б.Матківський

