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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07 

                                             
Протокол № 65 

                                                                                                          28 квітня 2021 р.
 15.00 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 – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., Васильченко 
Г.І.,  Володіна Д.А., Василевська-Смаглюк О.М., Горват Р.І., Іванчук А.В.,  
Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О., Герега О.В., Колісник А.С., 
Ковальов О.І., Ковальчук О.В., Кінзбурська В.О., Кулініч О.І., Леонов О.О., 
Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк 
Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І., Шкрум А.І., Южаніна 
Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Воронько О.Є., Дубінський О.А., Козак Т.Р., 
Солод Ю.В., Палиця І.П. 
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Беленюк Ж.В., Герус А.М.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
Висоцький Т.М.
Голова Державної фіскальної служби України Мельник В.І.
Заступник Голови Державної митної служби України Черкаський Р.А.
Представник Офісу Генерального прокурора України Пісоцьких В.
Представник Національної поліції України Околіт О. 
Перший заступник Голови Державної податкової служби України Рубан Н.І.
Голова Нафтогазової асоціації Привалова Н. та ін.

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П. вести підрахунок голосів доручено члену Комітету Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону 
України "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України 
"Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної 
галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного 



2

періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва" 
(реєстр. № 5301 від 24.03.2021, н.д. Мотовиловець А.В. та ін.)
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших 
питань функціонування банківської системи (реєстр. № 4367 від 12.11.2020, н.д. 
Гетманцев Д.О. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення окремих питань функціонування банківської системи (реєстр. № 
4367-1 від 27.11.2020, н.д. Дубінський О.А.), (доповідач відсутній).
3.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог 
кредиторів цих банків (реєстр. №  4546 від 24.12.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)
4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
державної підтримки сфери спорту ( реєстр. № 4577 від 06.01.2021, н.д. Беленюк 
Ж.В. та ін.)
5.  Проект Закону про внесення змін до статті 215 Податкового кодексу України 
щодо встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої 
(пиво) для малих виробників пива (реєстр. № 5118 від 19.02.2021, н.д. Наталуха 
Д.А. та ін.)
    Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, та пального" щодо спрощення господарської діяльності 
з виробництва пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових 
(реєстр. № 5119 від 19.02.2021, н.д. Наталуха Д.А. та ін.)
6. Різне.

1) затвердження розкладу засідань Комітету на травень;
2) заслухати відповідальних осіб МФУ, ДПСУ, ДФСУ, ДБР, ОГПУ, СБУ, МВС 

та Національної поліції України щодо критичної ситуації на нафтогазовому 
ринку, що пов’язана з великим обсягом тіньового виробництва пального та 
торгівлі пальним з грубим порушенням законодавства.

Порядок денний затверджено.

1. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" 
Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону 
України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки 
літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям 
перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного 
виробництва" (реєстр. № 5301 від 24.03.2021, н.д. Мотовиловець А.В. та ін.)

Доповідач: Мотовиловець Андрій Вікторович 
народний депутат України



3

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Холодов А.І., Гетманцев 
Д.О.
УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України «Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та 
Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки 
літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям 
перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного 
виробництва» (реєстр. № 5301 від 24.03.2021) включити до порядку денного 
п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками 
розгляду у першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 
Регламенту Верховної Ради України,  прийняти за основу;

2) надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики при підготовці до другого читання доопрацювати 
зазначений законопроект відповідно до частини першої статті 116 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо внесення змін до тексту 
законопроекту стосовно:

- назви законопроекту, виклавши її у редакції, яка відповідає змісту 
законопроекту; 

- реалізації мети законопроекту шляхом доповнення розділу ХХІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України новим пунктом 
44 , в якому буде зазначено про те, що тимчасово, до 31 грудня 2024 року можуть 
бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним 
звільненням від оподаткування митними платежами та без забезпечення 
виконання зобов’язань зі сплати митних платежів, передбачених розділом Х 
Митного кодексу України, літаки масою порожнього обладнаного апарата понад 
10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 
110 місць, які ввозяться на митну територію України українськими 
авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу;    

2. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Мотовиловця А.В. – 
члена Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики.

Голосування: 
«за» - 17, «проти» - 1, «утримався» - 6.

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та 
інших питань функціонування банківської системи (реєстр. № 4367 від 
12.11.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.).
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Доповідач: голова підкомітету Іванчук Андрій Володимирович 

(альтернативний законопроект реєстр. № 4367-1  не доповідався у зв’язку з 
відсутністю доповідача Дубінського О.А.)

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та 
інших питань функціонування банківської системи (реєстр. № 4367 від 
12.11.2020), внесений народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та 
іншими, прийняти за основу;

2) надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики при доопрацюванні зазначеного законопроекту 
відповідно до частини 1 статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України» розглянути рекомендації Національного агентства з питань 
запобігання корупції щодо внесення змін до тексту проекту стосовно:

встановлення виключного переліку та/або критеріїв для визначення 
інформації, яку може вимагати Національний банк України від відповідальної 
особи банківської групи для здійснення банківського нагляду на консолідованій 
основі;

передбачення критеріїв оцінки структури управління та здійснення 
операційної діяльності на предмет наявності перешкод ефективному здійсненню 
нагляду Національним банком України;

встановлення випадків або критеріїв, які вказуватимуть, що набуття або 
збільшення особою істотної участі в банку загрожуватиме інтересам вкладників 
та іншим кредиторам банку, може негативно вплинути на забезпечення 
належного управління банком та перешкоджати здійсненню Національним 
банком України ефективного банківського нагляду;

визначення, які зміни в інформації та/або документах, поданих до 
Національного банку України з метою отримання банківської ліцензії, є 
суттєвими, а також встановлення ризиків діяльності банку та загроз належному 
управлінню банком, які належать до суттєвих.

2. Доповідачем від Комітету визначено голову підкомітету Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики Іванчука А.В.

Голосування: 
«за» - 25, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог 
кредиторів цих банків (реєстр. №  4546 від 24.12.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)
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Доповідач: голова підкомітету Іванчук Андрій Володимирович

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог 
кредиторів цих банків (реєстр. № 4546 від 24.12.2020), внесений народними 
депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими, прийняти за основу;

2) надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект 
відповідно до частини 1 статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної 
Ради України" у частині запровадження захисних механізмів щодо збереження 
активів збанкрутілих банків від наслідків дій щодо виведення активів з цих 
банків та стимулювання до співпраці з Фондом пов’язаних з банком осіб та 
інших осіб, які своїми діями або бездіяльністю нанесли банку та його кредиторам 
шкоду (збитки),  шляхом внесення змін до статей 149 та 152 Цивільного 
процесуального кодексу України, статей 136 та 138  Господарського 
процесуального кодексу України (як розширення підстав для забезпечення 
позовів), а також статті 38 (в частині визнання предметом обтяження майна 
(активу), отриманого особою за нікчемним правочином) та статті 52 (в частині 
надання права Фонду звернутись до суду з позовом про накладення арешту на 
майно (активи) осіб, визначених частиною п’ятою статті 52 Закону, у разі 
ігнорування ними вимог Фонду) Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб».

2. Доповідачем від Комітету визначено голову підкомітету Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики Іванчука А.В.

Голосування: 
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
державної підтримки сфери спорту ( реєстр. № 4577 від 06.01.2021, н.д. Беленюк 
Ж.В. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Беленюк Жан Венсанович 
 

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І., Холодов А.І., 
Южаніна Н.П., Володіна Д.А., Василевська-Смаглюк О.М., Ковальчук О.В., 
Шкрум А.І.
УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери 
спорту, внесений народними депутатами України Беленюком Ж.В. та іншими 
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(реєстр. № 4577 від 04.01.2021 року) за наслідками розгляду в першому читанні, 
відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про 
регламент Верховної Ради України”, прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України  визначити заступника Голови 
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ковальчука О.В.

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

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до статті 215 Податкового кодексу України 
щодо встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої 
(пиво) для малих виробників пива (реєстр. № 5118 від 19.02.2021, н.д. Наталуха 
Д.А. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Ніколаєнко Андрій Іванович 
 

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Горват Р.І., Ковальов О.І., 
Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Наталуха Д.А., Васильченко Г.І., Холодов А.І. 
УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону «Про внесення змін до статті 215 Податкового кодексу 

України щодо встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні 
напої (пиво) для малих виробників пива» (реєстр. № 5118 від 19.02.2021), 
внесений народними депутатами України Наталухою Д.А., Ніколаєнком А.І. та 
іншими народними депутатами України, включити до порядку денного п’ятої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в 
першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту 
Верховної Ради України, прийняти за основу;

2) надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики при підготовці до другого читання доопрацювати 
зазначений законопроект відповідно до частини першої статті 116 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України» з урахуванням пропозицій 
щодо змін до статті 226 Податкового кодексу України в частині скасування 
обов’язку маркування марками акцизного податку натуральних вин та 
заброджених напоїв без додавання спирту.

2. Співдоповідачем від Комітету при розгляді законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України  визначити народного депутата України – 
члена Комітету А.І. Ніколаєнка. 

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 3.

Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ: 
    Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, та пального" щодо спрощення господарської діяльності 
з виробництва пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових 
(реєстр. № 5119 від 19.02.2021, н.д. Наталуха Д.А. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Ніколаєнко Андрій Іванович 

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Горват Р.І., Ковальов О.І., 
Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Наталуха Д.А., Васильченко Г.І., Холодов А.І. 
УХВАЛИЛИ:

1) рекомендувати Верховній Раді України проект Закону «Про внесення 
змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
та пального» щодо спрощення господарської діяльності з виробництва пива, вин 
виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових» 
(реєстр. № 5119 від 19.02.2021), внесений народними депутатами України 
Наталухою Д.А., Ніколаєнком А.І. та іншими народними депутатами України, 
включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання та за наслідками розгляду в першому читанні, відповідно до пункту 1 
частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, прийняти за 
основу;

2) надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики при підготовці до другого читання доопрацювати 
зазначений законопроект відповідно до частини першої статті 116 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України» з урахуванням пропозицій 
щодо:

- не поширення запропонованих преференцій на платників податків, які 
включені до реєстру великих платників податку;

- уточнення положення, що малі виробники, які отримали відповідну 
ліцензію на виробництво пива, мають право здійснювати оптову торгівлю 
виключно пивом без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю;

- запровадження обов’язку таких виробників пива, подавати щомісячний 
звіт про обсяги виробництва та відомостей про відповідність їх наявним 
критеріям віднесення до малих виробників пива;

- встановлення відповідальності за перевищення визначеного річного 
обсягу виробництва та за порушення, встановлених цим Законом, критеріїв 
віднесення до малих виробників.

Крім цього, проект має технічну неточність, оскільки положення проекту не 
відповідають порівняльній таблиці, що додана до нього, у зв’язку з чим 
пропонується в підпункті 1 пункту 6 розділу І законопроекту слово «шостий» 
замінити словом «восьмий».  
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3) співдоповідачем від Комітету при розгляді законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України  визначити народного депутата України – 
члена Комітету А.І. Ніколаєнка. 

Голосування: 
«за» - 23, «проти» - 1, «утримався» - 2.

Рішення прийнято.
6.РІЗНЕ.
1) про розклад засідань Комітету на травень:

травень
2021

13.05.2021 (робота в комітетах)
19.05.2021 (пленарний тиждень) 

Затверджено.
2) СЛУХАЛИ: 
Голову Державної фіскальної служби України Мельника В.І., Першого 
заступника Голови Державної податкової служби України Рубан Н.І. та інших 
відповідальних осіб МФУ, ДБР, ОГПУ, СБУ, МВС та Національної поліції 
України щодо критичної ситуації на нафтогазовому ринку, що пов’язана з 
великим обсягом тіньового виробництва пального та торгівлі пальним з грубим 
порушенням законодавства.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Холодов А.І., Леонов О.О., 
Привалова Н., Ковальов О.І., Герус А.М. та ін. 

УХВАЛИЛИ:  
За результатами обговорення даного питання підготувати рішення 

Комітету.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                   Мотовиловець А.В.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000006743D0087F6A301
Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59
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