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Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності  

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37 

                 

           

                                

                                                  90 

 

                                                                                     17      квітня      2018 р. 

 

вул. М. Грушевського, 5, кулуари  

12.00 год. 
(Аудіозапис та стенограма засідання Комітету  

не ведеться з технічних причин) 

 

 

ГОЛОВУЄ 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДЕМЧАК Р.Є. 
 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Романюк В.М.,  Різаненко П.О., Рибалка С.В., 

Лаврик О.В., Клімов Л.М.,  Фурсін І.Г. 

ВІДСУТНІ: Довбенко М.В., Дзензерський Д.В., Жолобецький О.О., Поляков 

М.А., Солод Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

ПІБ Організація, посада 

Хромаєв Тимур 

Заурбекович 

Голова Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку України 

Гелетій Юрій Ігорович   директор департаменту фінансової політики 

Міністерство фінансів України 
 

Помічники-консультанти народних депутатів:  

Клімова Л.М. – Горбаренко В.В., Фурсіна І.Г. – М.Мельник, Довбенка М.В. – 

Беспалий С.Б., Полякова М.А. – Шибіко Ю., Різаненка П.О. – Гасюк І., 

Демчака Р.Є. – Биданцева Н., Войтенко Л.Й. та ін. 

Секретаріат Комітету, представники ЗМІ. 

 

Надійшла пропозиція від народного депутата України Різаненка П.О. про 

включення в порядок денний засідання Комітету проекту Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від 

зловживань на ринках капіталу (реєстр. № 6303). 

 

Пропозиція підтримана «одноголосно» 

Порядок денний засідання Комітету затверджено «одноголосно». 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (реєстр. № 6141, від 

27.02.2017р., н.д. Різаненко П.О., Довбенко М.В., Поляков М.А.), друге 

читання. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу (реєстр. № 6303, 

від 06.04.2017р.) 

3. РІЗНЕ. 
Законопроекти, з підготовки яких комітет визначено не головним: 

 

- Проект Закону внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» щодо державної реєстрації припинення юридичної особи” 

(реєстр. № 7533) 

- Затвердження графіку засідань Комітету на травень 2018 року. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (реєстр. № 6141, від 

27.02.2017р., н.д. Різаненко П.О., Довбенко М.В., Поляков М.А.), друге 

читання. 

Доповідач: Різаненко Павло Олександрович 

голова підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, 

діяльності рейтингових агентств та електронної комерції 

 

В обговоренні питання взяли участь: Романюк В.М., Демчак Р.Є. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні 

та в цілому зазначений законопроект. 

2. Після опрацювання законопроекту з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України надати право підкомітету з 

питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та 

електронної комерції Комітету разом із секретаріатом Комітету здійснити 

відповідні техніко-юридичні корегування тексту законопроекту. 

3. Доповідачем із цього питання визначити народного депутата України 

– Голову підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності 

рейтингових агентств та електронної комерції Комітету Різаненка П.О. 

 

Прийнято «одноголосно» 
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2. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу (реєстр. № 6303, 

від 06.04.2017р.) 

Доповідач: Різаненко Павло Олександрович 

голова підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, 

діяльності рейтингових агентств та електронної комерції 

 

В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Лаврик О.В., Романюк 

В.М., Прийма І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів 

від зловживань на ринках капіталу (реєстр. № 6303 від 06.04.2017 р.), поданий 

народними депутатами України Різаненком П.О., Поляковим М.А., Демчаком 

Р.Є., Іванчуком А.В. та Дзензерським Д.В., за наслідками розгляду в першому 

читанні направити до Комітету Верховної Ради України з питань фінансової 

політики і банківської діяльності для підготовки на повторне перше 

читання. 

2. Доповідачем із цього питання визначити народного депутата України – 

Голову підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності 

рейтингових агентств та електронної комерції Комітету Різаненка П.О. 

 

Прийнято.  

«за» - 6, «проти» - немає, «утримався» -1. 

 

3. Різне: 

1) Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» щодо державної реєстрації припинення юридичної особи” 

(реєстр. № 7533) 

Доповідач: Демчак Руслан Євгенійович 

 заступник Голови Комітету 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» щодо державної реєстрації 

припинення юридичної особи (реєстр. № 7533) прийняти за основу та в 

цілому; 

2.Проінформувати про прийняте рішення Комітет з питань промислової 

політики та підприємництва, а також Верховну Раду України під час розгляду 

законопроекту. 

 

Прийнято «одноголосно» 
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2) Затвердження графіку засідань Комітету на травень 2018 року: 

 

травень 15.05.2018 

16.05.2018  

22.05.2018 

23.05.2018 

 

Прийнято «одноголосно» 

 

3) Слухали інформацію заступника Голови Комітету Демчака Р.Є. про 

проведення 24 квітня слухань у Комітеті задля обговорення проекту Закону 

України про валюту (реєстр. № 8152), внесеного Президентом України та 

проекту Закону України про валюту (реєстр. № 8152-1), внесеного народними 

депутатами України Сотник О.С., Галасюком В.В. та іншими, у форматі 

круглого столу із залученням Національного банку України, Кабінету 

Міністрів України та всіх зацікавлених осіб. 

 

Прийнято «одноголосно» 

 

4) Направити в Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної 

Ради України пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до законів 

України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи 

виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України 

та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств» 

(реєстр. № 6256) від народних депутатів – членів Комітету. 

 

Прийнято «одноголосно» 

 

 

 

Заступник 

Голови Комітету                                                           Демчак Р.Є.    

 

   

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А. 
 

 

 

 

 


