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 11.00 год.
 (у режимі відеоконференції)

Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,
 аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету –Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І., Володіна 
Д.А.,  Василевська-Смаглюк О.М., Горват Р.І.,  Железняк Я.І., Іванчук А.В.,  
Діденко Ю.О., Герега О.В., Колісник А.С., Ковальов О.І., Ковальчук О.В., 
Кулініч О.І., Кінзбурська В.О., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І., 
Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., Шкрум 
А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Воронько О.Є., Дубінський О.А.,  
Заблоцький М.Б., Козак Т.Р., Марусяк О.Р., Солод Ю.В.,  Палиця І.П., Холодов 
А.І.

ЗАПРОШЕНІ:
Заступник Міністра внутрішніх справ України Геращенко А.Ю. 
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І. 
Генеральний директор асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» Масіч 
М.Ю. 
Автор петиції щодо термінового розгляду законопроекту №3853-1 Орлов В.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів 
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями 
(реєстр. № 3761 від 01.07.2020, Президент України), друге читання.

2. Проект Закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України (реєстр. 3762 від 01.07.2020, 
Президент України), друге читання.

3.  Проект Закону про фінансовий лізинг (реєстр. № 1111), друге читання.



4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
додаткової підтримки платників податків у 2021 році (реєстр. № 4571 від 
04.01.2021, н.д. Железняк Я.І. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України щодо додаткової підтримки платників податків та 
закладів охорони здоров’я у 2021 році (реєстр. № 4571-1 від 18.01.2021, н.д. 
Южаніна Н.П.)

5. Інформація Голови робочої групи – заступника Голови Комітету 
Ковальчука О.В. щодо доопрацьованих редакцій законопроектів «Про внесення 
змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного 
оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України» та 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків 
і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є 
транспортні засоби», підготовлених на виконання рішення Комітету Верховної 
Ради України від 9 листопада 2020 р. (протокол засідання № 50), прийнятого за 
результатами розгляду законопроектів за реєстр. № 3706, 2345, 2632, 3539, 3704, 
3704-1, 3093, 2342, відповідно до частини третьої статті 110 Регламенту 
Верховною Ради України.

6. Різне.
- Розгляд електронної петиції Орлова В.С. з пропозицією щодо необхідності 

термінового розгляду законопроекту №3853-1;
-  Затвердження пропозицій до проекту порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання та переліку законопроектів, які 
втратили актуальність;

- Затвердження плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики на період п'ятої сесії Верховної Ради 
України дев'ятого скликання;

-  Щодо добору на вакантні посади секретаріату Комітету.

За результатами обговорення порядку денного засідання Комітету надійшла 
пропозиція від Голови Комітету Гетманцева Д.О. зняти з розгляду питання № 4, 
у зв’язку з реєстрацією альтернативного законопроекту  реєстр. № 4571-2.

Прийнято.

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П. вести підрахунок голосів доручено заступнику Голови  Комітету Ковальчуку 
О.В.

1. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів 
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями 
(реєстр. № 3761 від 01.07.2020, Президент України), друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович



В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Геращенко 
А.Ю., Васильченко Г.І., Ніколаєнко А.І.

УХВАЛИЛИ:  
До другого  читання суб’єктами права законодавчої ініціативи було надано 

- 70 правок. Пропозиції, що були підготовлені керуючись пп.4 п.1 ст. 15 Закону 
України "Про комітети Верховної Ради України", а саме правки №№2, 3, 6, 11, 
16, 25, 29, 34, 36, 44, 45, 55, 59, 63, 64, 66, 70 були подані на розгляд Комітету,  
підтверджені на його засіданні та за результатами голосування на Комітеті 
враховані у таблиці до другого читання, з урахуванням пропозиції висловленої 
народним депутатом – членом Комітету до правки 3.

За результатами розгляду на Комітеті було враховано (у т.ч. редакційно або 
частково) – 35, а відхилено – 35 правок. Враховані правки спрямовані на 
уточнення положень законопроекту, у зв’язку і прийняттям Закону України «Про 
державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» та 
ефективному застосуванню норм податкового законодавства, в свою чергу 
відхилені правки, в значній частині, відносяться до норм, що не можуть бути 
визначені як предмети регулювання цього законопроекту.

Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які 
реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями» (реєстр. № 3761 від 
01.07.2020 р.) прийняти у другому читанні та в цілому, як Закон України, з 
урахуванням техніко-юридичного опрацювання. 

2. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту визначити 
Голову Комітету, народного депутата України Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Прийнято.
2. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України (реєстр. 3762 від 01.07.2020, 
Президент України), друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

В обговоренні питання взяли участь: Ніколаєнко А.І., Южаніна Н.П., Шкрум А.І.

УХВАЛИЛИ:  
До другого  читання суб’єктами права законодавчої ініціативи було надано  

37 правок. Пропозиції, що були підготовлені керуючись пунктом 4 частини 
першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", а саме 
правки №№ 4, 5, 17, 23, 24, 29, 31, 33, 37, були подані на розгляд Комітету, 
підтверджені на його засіданні та за результатами голосування на засіданні 



Комітету враховані у таблиці до другого читання, з урахуванням пропозицій, 
висловлених до правки № 5 народними депутатами – членами Комітету 
Ніколаєнком А.І., Южаніною Н.П.

За результатами розгляду на засіданні Комітету було враховано (у т.ч. 
редакційно або частково) – 29, а відхилено – 8 правок. 

Враховані правки спрямовані на вдосконалення положень законопроекту та 
ефективне його впровадження, в свою чергу відхилені правки, в значній частині, 
відносяться до норм, які не відповідають вимогам прийнятого Верховною Радою 
України у другому читанні проекту Закону України «Про державну підтримку 
інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні».

Комітет вирішив:
1. Підтвердити та врахувати у таблиці до другого читання правки за №№ 4, 

5, 17, 23, 24, 29, 31, 33, 37, які були подані у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону 
України "Про комітети Верховної Ради України" з урахуванням пропозицій, 
висловлених народними депутатами – членами Комітету Ніколаєнком А.І., 
Южаніною Н.П. до правки №5.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни 
до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України 
(реєстр. № 3762 від 01.07.2020 р.) прийняти у другому читанні та в цілому, як 
Закон України, з урахуванням техніко-юридичного опрацювання. 

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту визначити 
Голову Комітету, народного депутата України Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 3.

Прийнято.

ГОЛОВУЄ 
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. 

3. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про фінансовий лізинг (реєстр. № 1111), друге читання.

Доповідач: Рєпіна Елла Анатоліївна
 голова підкомітету з питань функціонування

 небанківських фінансових установ та страхової діяльності 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Ніколаєнко 
А.І., Володіна Д.А., Мороз А.А.

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 

питань функціонування небанківських фінансових установ та страхової 
діяльності до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та 
голосування на засіданні Комітету щодо поправки № 254 у порівняльній таблиці.



2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у другому 
читанні та в цілому як Закон з урахуванням техніко-юридичних уточнень.

Голосування: 
«за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.
4. СЛУХАЛИ: 

Інформація Голови робочої групи – заступника Голови Комітету 
Ковальчука О.В. щодо доопрацьованих редакцій законопроектів «Про внесення 
змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного 
оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України» та 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків 
і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є 
транспортні засоби», підготовлених на виконання рішення Комітету Верховної 
Ради України від 9 листопада 2020 р. (протокол засідання № 50), прийнятого за 
результатами розгляду законопроектів за реєстр. № 3706, 2345, 2632, 3539, 3704, 
3704-1, 3093, 2342, відповідно до частини третьої статті 110 Регламенту 
Верховною Ради України.

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Воробей С.І., 
Васильченко Г.І.

УХВАЛИЛИ:  
І. 1) Підтримати редакцію підготовленого проекту Закону, доручити 

народним депутатам – членам Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики оформити та в установленому порядку 
зареєструвати цей законопроект як проект Закону України «Про внесення змін 
до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення 
транспортних засобів, ввезених на митну територію України» і внести його на 
розгляд Верховної Ради України з урахуванням вимог частини другої статті 110 
Регламенту.

2) Рекомендувати Верховній Раді України:
- включити проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних 
засобів, ввезених на митну територію України» до Порядку денного четвертої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

- рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому 
читанні проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, 
ввезених на митну територію України» прийняти його за основу.

3) Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 
визначити заступника Голови Комітету Ковальчука О.В. (рішення Комітету 
додається)

Голосування: 



«за» - 12, «проти» - 1, «утримався» - 5.
Прийнято.

ІІ. 1) Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті проекту «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і 
зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є 
транспортні засоби», доручити народним депутатам України – членам Комітету, 
відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховною Ради України, 
оформити та в установленому порядку зареєструвати цей проект та внести його 
на розгляд Верховної Ради України.

2) Рекомендувати Верховній Раді України:
- включити проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових 
платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби» до порядку 
денного четвертої сесії Верховної Ради України;

-  за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект 
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом 
оподаткування якими є транспортні засоби».

3) Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному 
засіданні сесії Верховної Ради України доручити Заступнику - Голови Комітету, 
народному депутату України Ковальчуку О.В. (рішення Комітету додається)

Голосування: 
«за» - 13, «проти» - немає, «утримався» - 5.

Прийнято.
5. РІЗНЕ.

Відбулося обговорення електронної петиції Орлова В.С. щодо необхідності 
термінового розгляду законопроекту №3853-1, але через відсутність кворуму 
вирішено перенести прийняття рішення по даному питанню та розгляд інших 
питань порядку денного в «Різному» на наступне засідання Комітету.

Засідання Комітету оголошено закритим.

        Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.

Перший заступник Голови Комітету                            Железняк Я.І.

Секретар засідання,
заступник Голови Комітету                                           Ковальчук О.В.
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