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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 № 103  

 
                                                                                             20 червня 2022 р. 

 10.00 год. 
(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В.,  Василевська-Смаглюк О.М., 
Воронько О.Є., Дубінський О.А., Васильченко Г.І., Горват Р.І., Гетманцев Д.О., 
Железняк Я.І., Герега О.В.,  Діденко Ю.О., Кінзбурська В.О., Ковальчук О.В., 
Колісник А.С.,  Марусяк О.Р., Петруняк Є.В., Леонов О.О., Ляшенко А.О., 
Мотовиловець А.В., 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., Заблоцький М.Б., 
Іванчук А.В., Ковальов О.І., Козак Т.Р., Кулініч О.І., Ніколаєнко А.І., Палиця 
І.П., Солод Ю.В., Шкрум А.І.
ЗАПРОШЕНІ:
Народний депутат України Кучеренко О.Ю.
Заступник Міністра фінансів України Драганчук Ю.О.
Заступник міністра енергетики України Колісник М.О.
Начальник казначейського департаменту «Нафтогаз України» Чумак Р.М.
Міжнародний експерт Вітяніс Алішаускас.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати обов’язки 
секретаря на засіданні Комітету доручено н.д. Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Перегляд рішення Комітету від 16.06.2022р. щодо проекту Закону «Про 
внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу 
протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» (реєстр. № 7428 від 
01.06.2022, Кабінет Міністрів України), у зв’язку з реєстрацією проектів Закону 
про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо врегулювання відносин та забезпечення стабільності на ринку 
природного газу (реєстр. №7428-1 від 16.06.2022, н.д. Тимошенко Ю.В. та інш.) 



2

та проекту Закону «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування 
ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» 
(реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та інш.).

2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстр. № 7420 від 
31.05.2022, Кабінет Міністрів України)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

Про повернення до розгляду проекту Закону «Про внесення змін до розділу 
ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо забезпечення 
стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану 
та подальшого відновлення» (реєстр. № 7428 від 01.06.2022, Кабінет Міністрів 
України), у зв’язку з реєстрацією проектів Закону про внесення змін до розділу 
ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо врегулювання 
відносин та забезпечення стабільності на ринку природного газу (реєстр. 
№7428-1 від 16.06.2022, н.д. Тимошенко Ю.В. та інш.) та проекту Закону «Про 
внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу 
протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» (реєстр. № 7428-2 від 
17.06.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та інш.).

Голосування:
 «за» - 18, «проти» - 1, «утримався» - 1.

 Прийнято.
1. СЛУХАЛИ:  

Про перегляд рішення Комітету від 16.06.2022р. щодо проекту Закону 
«Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу 
протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» (реєстр. № 7428 від 
01.06.2022, Кабінет Міністрів України), у зв’язку з реєстрацією проектів Закону 
про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо врегулювання відносин та забезпечення стабільності на ринку 
природного газу (реєстр. №7428-1 від 16.06.2022, н.д. Тимошенко Ю.В. та інш.) 
та проекту Закону «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування 
ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» 
(реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та інш.).

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович 
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Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України щодо врегулювання відносин та забезпечення 
стабільності на ринку природного газу (реєстр. №7428-1 від 16.06.2022, н.д. 
Тимошенко Ю.В. та інш.)

Доповідач: народний депутат України Кучеренко О.Ю.

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П., 
Мотовиловець А.В., Дубінський О.А.

УХВАЛИЛИ: 
керуючись положеннями статей 100, 108, 111 і 114 Закону України “Про 

Регламент Верховної Ради України”, Комітет  вирішив:
1. Відповідно до статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України», переглянути рішення, прийняте 16 червня 2022 року (протокол № 
102) щодо законопроекту реєстр. №7428.

2. Рекомендувати Верховній Раді України:
проект закону України «Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні 

положення” Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного 
функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та 
подальшого відновлення» (реєстр. № 7428 від 01.06.2022 року);

проект закону України «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо врегулювання відносин та 
забезпечення стабільності на ринку природного газу» (реєстр. № 7428-1 від 
16.06.2022 року);

проект Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні 
положення” Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного 
функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та 
подальшого відновлення», (реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022 року)

включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в 
сесійному засіданні прийняти за основу проект Закону України «Про внесення 
змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо 
забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії 
воєнного стану та подальшого відновлення» (реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022 
року).

4. Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 
України Гетманцева Д.О.

Голосування:
 «за» - 16, «проти» - 1, «утримався» - 2.

 Прийнято.
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2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстр. № 7420 від 
31.05.2022, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Заступник Міністра фінансів України Драганчук Ю.О.

В обговоренні питання взяли участь: Сова О.Г., Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П., 
Ковальчук О.В., Железняк Я.І., Вітяніс Алішаускас, Герега О.В.

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких 

питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, поданий Кабінетом 
Міністрів України (реєстр. № 7420 від 31.05.2022) включити до порядку 
денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

 за наслідками розгляду у першому читанні, відповідно до пункту 1 частини 
першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, прийняти за основу з 
дорученням Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням 
пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – Голову 
підкомітету з питань митної справи. 

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

Прийнято «одноголосно».

Засідання Комітету оголошено закритим.

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

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

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

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2022/101058 від 22.06.2022


