
 

  

  

  

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики   

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07  

                   

                                             

                                              

                                                      12  

  

                                                                                          13         листопада    2019 р.  

 

вул. Липська, 3 

15.15 год. 

 

ГОЛОВУЄ  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.  

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Железняк Я.І., Дубінський О.А., Холодов А.І., 

Горват Р.І.,  Аллахвердієва І.В., Палиця І.П., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., 

Володіна Д.А., Діденко Ю.О., Заблоцький М.Б., Козак Т.Р., Колісник А.С., 

Ковальов О.І., Ковальчук О.В., Марусяк О.Р., Сова О.Г., Бєлькова О.В., Герега 

О.В., Кулініч О.І., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., 

Устенко О.О., Южаніна Н.П.  

ВІДСУТНІ: Абрамович І.О., Василевська-Смаглюк О.М., Кінзбурська В.О., 

Ніколаєнко А.І., Солод Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

ПІП учасника Посада 

Верланов Сергій 

Олексійович 

Голова Державної податкової служби України 

Куц Мар'яна 

Олегівна 

директор Департаменту методологічної та 

нормотворчої роботи ДПС 

Антіпова Олена 

Валентинівна 

директор Департаменту податків і зборів з 

юридичних осіб ДФС 

Серебрянський 

Дмитро Миколайович 

директор Департаменту моніторингу ризикових 

операцій та доходів ДПС 

Венцьковський 

Дмитро Юрійович 

директор Департаменту забезпечення роботи 

Служби ДПС  

Самольотов Павло Радник Голови ДПС 

Дьоміна Олена Радник Голови ДПС з комунікаційних питань 

Маслюченко Сергій 

Олексійович 

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля 

України 



Бучко Володимир 

Анатолійович 

Директор  юридичного департаменту Міністерства 

енергетики та захисту довкілля України 

Лісовий Генадій 

Олексійович 

начальник Головного оперативного управління 

фінансових розслідувань ДФС 

Солодченко Сергій 

Вікторович 

начальник Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань ДФС 

Губський Володимир Представник ДФС України 

Овчаренко В.П. Представник  Міністерства фінансів України 

Бориско Людмила Заступник начальника управління інформаційної 

політики ДПС 

Маркус Інна представник Американської торгової палати 

Познякова Яна представник Американської торгової палати 

Стельмах Юлія представник Американської торгової палати 

Когута Олександра 

Юрійовича 

ПрАТ «Київстар» 

Фреюка Артема 

Тарасовича 

ПрАТ «Київстар» 

Біленький Сергій 

Леонідович 

Об’єднання «Федерація металургів України» 

Потопальська Тетяна  Всеукраїнська енергетична асоціація 

Кравченко Юлія  Всеукраїнська енергетична асоціація 

Тележинська Т. ПІІ «Амік Україна» 

Ярцева Т. ПІІ «Амік Україна» 

Коржова Тетяна Представник компанії «Метінвест» 

Філоненко Дарина 

Ігорівна 

ТОВ «НАШ 365» 

Білий Дмитро 

Олександрович 

ТОВ «НАШ 365» 

Лавнікевич Денис представник видання «Ділова столиця» 

Чернякова Олена журналіст телеканалу «Прямий» 

Ніконоров Дмитро журналіст телеканалу «Прямий» 

Солейко Андрій журналіст телеканалу «Прямий» 

Кобялко Вікторія 

Григорівна   

експерт Асоціації міст України 

 

 Помічники-консультанти народних депутатів, журналісти телеканалів «НАШ», 

«ZIK», представники інших ЗМІ, та інші присутні.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування 

акцизного податку) (реєстр № 2317 від 25.10.2019, н.д. Гетманцев Д.О., Устенко 

О.О., Заблоцький М.Б.,  Тарасов О.С., Кулініч О.І.) 

2. Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання 



зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного 

газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої (реєстр № 2359 від 31.10.2019, н.д. Гетманцев Д.О., Устенко О.О.) 

      Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання 

зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного 

газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої (реєстр № 2359-1 від 05.11.2019, н.д. Железняк Я.І., Ковальчук О.В., 

Нагорняк С.В.) 

3. Проект Закону про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України 

щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для 

видобування бурштину (реєстр № 2241 від 08.10.2019, Кабінет Міністрів 

України) 

4. Інформація Голови Державної податкової служби України Верланова С.О. 

щодо організації та результатів роботи Державної податкової служби. 

5. Різне. 

 

Порядок денний засідання Комітету затверджено. 

 

І. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування 

акцизного податку) (реєстр № 2317 від 25.10.2019, н.д. Гетманцев Д.О., Устенко 

О.О., Заблоцький М.Б.,  Тарасов О.С., Кулініч О.І.) 

 

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович  

 

В обговоренні питання взяли участь: Кулініч О.І. 

УХВАЛИЛИ:   

народні депутати – члени Комітету підтримали мотивацію законопроекту 

щодо необхідності удосконалення роботи системи електронного 

адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) та 

спрощення умов  ліцензування  для суб’єктів господарювання, 

Комітет прийняв рішення: 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект  

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного 

податку (реєстр.№2317 від 25.10.2019 року), поданий народними депутатами 

України Гетманцевим Д.О. та інш., за основу та в цілому, як Закон України. 



Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата 

України Гетманцев Д.О. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Прийнято. 

2. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання 

зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного 

газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої (реєстр № 2359 від 31.10.2019, н.д. Гетманцев Д.О., Устенко О.О.) 

 

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович  

 

      Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання 

зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного 

газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої (реєстр № 2359-1 від 05.11.2019, н.д. Железняк Я.І., Ковальчук О.В., 

Нагорняк С.В.) 

Доповідач: Железняк Ярослав Іванович 

Перший заступник Голови Комітету   

 

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П. 

УХВАЛИЛИ:   

Законопроектом (реєстр. № 2359-1) пропонується доповнити підрозділ 2 

розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, новим 

пунктом, в якому передбачити тимчасові норми щодо: 

- до 1 січня 2021 року звільнення від оподаткування податком на додану 

вартість операцій з передачі з балансу платника податку на баланс іншої 

юридичної особи майна, що перебуває у державній власності, у складі 

магістральних газопроводів та усіх об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним 

технологічним процесом, що використовується для забезпечення 

транспортування природного газу магістральними газопроводами, а також 

незастосування до цих операцій положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 

Податкового кодексу України; 

- до 1 січня 2022 року встановлення касового методу визначення дати 

виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за операціями з 

постачання/придбання майна, що не перебуває у державній власності, у складі 

магістральних газопроводів та усіх об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним 



технологічним процесом, що використовується для забезпечення 

транспортування природного газу, яке обліковується на балансі одного платника 

податку і передається на баланс іншого платника податку; 

-до 1 січня 2021 року виключення із визначення постачання товарів - 

операцій з надання (передачі) та повернення за договором позики природного 

газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування 

природного газу магістральними газопроводами, якщо такі операції 

здійснюються з метою та на виконання зобов'язань щодо відокремлення 

діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності 

оператора газотранспортної системи. 

Переліки майна, до якого пропонується застосовувати зазначені 

особливості оподаткування, а також перелік суб'єктів господарювання 

(позикодавців) із зазначенням обсягів природного газу в цілях застосування 

зазначених норм, пропонується затверджувати Кабінетом Міністрів України. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо 

створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з 

відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про 

приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

(реєстр. № 2359-1) прийняти за основу і в цілому. 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата 

України Гетманцева Д.О. 

 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Прийнято. 

3. СЛУХАЛИ:   

Про проект Закону про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу 

України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування 

надрами для видобування бурштину (реєстр № 2241 від 08.10.2019, Кабінет 

Міністрів України) 

Доповідач: Маслюченко Сергій Олексійович  

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України 

Співдоповідач: Ковальчук Олександр Володимирович   

Заступник Голови Комітету 

 

В обговоренні питання взяли участь: Бєлькова О.В., Южаніна Н.П., Устенко 

О.О.   

УХВАЛИЛИ:   

народні депутати – члени Комітету підтримали мотивацію законопроекту 

щодо необхідності врегулювання питання легалізації видобування бурштину 

шляхом встановлення стимулюючої ставки рентної плати за користування 



надрами для видобування бурштину, яка буде сприятиме виходу з «тіні» 

незаконного видобутку.  

Задля врахування висловлених до законопроекту пропозицій вважається 

за необхідне врахувати у  тексті наступні правки: 

У розділі І законопроекту цифри «15» замінити цифрами «10». 

Зважаючи на викладене та приймаючи до уваги актуальність зазначеного 

законопроекту,  

Комітет прийняв рішення: 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону «Про внесення 

зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру 

ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину», 

(реєстр. №2241 від 08.10.2019 року), поданий Кабінетом Міністрів України, 

прийняти за основу та у цілому, як Закон України, з урахуванням 

висловлених на засіданні Комітету пропозицій до тексту проекту. 

Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата України 

Гетманцева Д.О. 

Голосування: 

«за» - 22; «проти» - 1, «утримався» - 4. 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ:   

Інформація Голови Державної податкової служби України Верланова С.О. щодо 

організації та результатів роботи Державної податкової служби. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Васильченко Г.І., Бєлькова О.В., Холодов 

А.І., Устенко О.О., Володіна Д.А., Южаніна Н.П., Леонов О.О., Ковальов О.І.  та 

ін.  

УХВАЛИЛИ:   

Заслухану інформацію прийняти до відома та в рамках конструктивної 

співпраці Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і Держаної 

податкової служби налагодити взаємний діалог щодо озвучення народними 

депутатами – членами Комітету проблемних питань, які стосуються сфери 

діяльності Держаної податкової служби задля подальшого своєчасного їх 

вирішення. 

Прийнято. 

 

5. РІЗНЕ. 

Затвердження секретаріату Комітету з питань фінансів, податкової та 

митної політики. 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. щодо погодження призначення на 

посаду працівника секретаріату Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики відповідно до ст.55 Закону України «Про Комітети Верховної Ради 

України» та Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної 



Ради України № 2270-к від 19.09.2019 року «Про затвердження структури та 

штатної чисельності секретаріатів комітетів Верховної Ради України дев’ятого 

скликання» Костенко Ріти Олександрівни головним консультантом секретаріату 

Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. 

В обговоренні питання взяли участь: Прийма І.М., Леонов О.О., Ковальов О.І. 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. щодо 

погодження призначення на посаду працівника секретаріату Комітету з питань 

фінансів, податкової та митної політики Комітет вирішив, внести пропозицію 

призначити на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Костенко 

Ріту Олександрівну. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                    Гетманцев Д.О. 

 

  

 

Секретар Комітету                                                          Палиця І.П.  

 

 

 

 

 


