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ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І., 
Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Гетманцев Д.О., Железняк Я.І., 
Заблоцький М.Б., Горват Р.І., Герега О.В., Іванчук А.В., Діденко Ю.О., 
Ковальчук О.В., Колісник А.С., Марусяк О.Р., Петруняк Є.В.,  Леонов О.О., 
Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Холодов А.І., Южаніна Н.П., Устенко О.О.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Володіна Д.А., Дубінський О.А.,   
Кінзбурська В.О., Ковальов О.І., Козак Т.Р., Кулініч О.І., Палиця І.П., Ляшенко 
А.О., Мотовиловець А.В., Ніколаєнко А.І., Солод Ю.В., Шкрум А.І.
ЗАПРОШЕНІ:
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 
Висоцький Т.М.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Магомедов 
Р.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з 
державою-агресором (реєстр. № 7232 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо справляння єдиного внеску та обліку 
спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного 
призначення (реєстр. № 7233 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та інші)

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в 
період воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7234 від 30.03.2022, н.д. 
Гетманцев Д.О. та інші)

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в умовах 
воєнного стану чи під час особливого періоду (реєстр. № 7224 від 29.03.2022, 
н.д. Железняк Я.І. та інші)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.



1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними 
зв'язками з державою-агресором (реєстр. № 7232 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев 
Д.О. та ін.).

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Устенко О.О.
УХВАЛИЛИ:

 Рекомендувати Верховній Раді України:
 проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними 
зв'язками з державою-агресором (реєстр. № 7232 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев 
Д.О. та ін.) включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів 
господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою-агресором 
(реєстр. №7232 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.) прийняти за основу, 
скоротивши строк подання поправок і пропозицій наполовину.

Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити  Голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики Гетманцева Д.О.

Голосування:  «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає.
 Прийнято «одноголосно».

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо справляння єдиного внеску та обліку 
спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного 
призначення (реєстр. № 7233 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.).

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Железняк Я.І., Висоцький 
Т.М., Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

та інших законодавчих актів України щодо справляння єдиного внеску та обліку 
спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного 
призначення (реєстр. №7233 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.) включити 
до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту етилового 



денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення (реєстр. №7233 
від 30.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.) прийняти за основу.

Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити Голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики Гетманцева Д.О.

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

3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в 
період воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7234 від 30.03.2022, н.д. 
Гетманцев Д.О. та ін.).

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович
В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Южаніна Н.П., Холодов А.І., 
Герега О.В.
УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України:
проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в 
період воєнного, надзвичайного стану» (реєстр. № 7234 від 30.03.2022, н.д. 
Гетманцев Д.О. та ін.) включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо адміністрування окремих податків в період воєнного, 
надзвичайного стану» (реєстр. №7234 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.) 
прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету, з 
необхідними техніко-юридичними правками.

Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити Голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики Гетманцева Д.О.

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

4. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в умовах 
воєнного стану чи під час особливого періоду (реєстр. № 7224 від 29.03.2022, 
н.д. Железняк Я.І. та ін.).

Доповідач: Перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Магомедов Р.С.
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в 



умовах воєнного стану чи під час особливого періоду (реєстр. № 7224 від 
29.03.2022) включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту прийняти його за основу та в 
цілому з необхідними техніко-юридичними правками з урахуванням таких 
уточнюючих пропозицій Комітету:

у абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слова «актів, 
передбачених» замінити словами «актів з питань, передбачених»;

у абзаці четвертому пункту 1 розділу І законопроекту слова «передбачені 
пунктами» замінити словами «з питань, передбачених пунктами»;

абзаци восьмий – десятий пункту 1 розділу І законопроекту викласти у 
такій редакції:

«3726) визначає особливості функціонування ринків капіталу та 
організованих товарних ринків, діяльності учасників ринків капіталу та 
професійних учасників організованих товарних ринків в умовах воєнного стану 
чи під час особливого періоду; 

3727) встановлює особливості здійснення державного регулювання та 
нагляду за діяльністю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а 
також за діяльністю акціонерних товариств (крім банків та небанківських 
фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює 
Національний банк України) в умовах воєнного стану чи під час особливого 
періоду; 

3728) встановлює особливості застосування передбачених законом заходів 
впливу (санкцій) на ринках капіталу та організованих товарних ринках в умовах 
воєнного стану чи під час особливого періоду».

2. Доповідачем від Комітету визначити першого заступника Голови 
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 
України Железняка Я.І.

Голосування: «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                                Гетманцев Д.О.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
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