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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 № 113

                                                                                            14 вересня 2022 р. 
 11.00 год. 

(у режимі відеоконференції)
ГОЛОВУЄ 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 
ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Василевська-Смаглюк О.М., 
Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Герега О.В., Горват Р.І., Гетманцев Д.О., 
Володіна Д.А.,   Іванчук А.В.,  Железняк Я.І., Заблоцький М.Б.,  Діденко Ю.О., 
Кінзбурська В.О., Колісник А.С., Ковальчук О.В., Марусяк О.Р., Мотовиловець 
А.В., Петруняк Є.В., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І.,  Рєпіна Е.А., 
Холодов А.І.,  Сова О.Г., Устенко О.О., Южаніна Н.П., Шкрум А.І.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Козак Т.Р., 
Кулініч О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Кудін Д.І. - перший заступник Міністра економіки України.
Висоцький Т.М. - Перший заступник Міністра аграрної політики та 
продовольства України.
Колісник М.О. - заступник Міністра енергетики України.
Шкураков В.О. – перший заступник Міністра інфраструктури України.
Воробей С.І. - заступник Міністра фінансів України.
Петренко Артем – вик. директор асоціації газодобувних компаній України.
Привалова Неля – президент нафтогазової асоціації України.
 

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

Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії 
правового режиму воєнного, надзвичайного стану (7668-д від 29.08.2022, н.д. 
Мотовиловець А.В. та ін.), друге читання.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні 
(реєстр. № 6245 від 01.11.2021, Кабінет Міністрів України)

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність” щодо удосконалення деяких положень 
(реєстр. № 6245-1 від 12.11.2021, н.д. Гетманцев Д.О., Железняк Я.І.)
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3. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування 
рентною платою за користування надрами для видобування природного газу) 
(реєстр. № 7732 від 05.09.2022, н.д. Гетманцев Д.О., Жупанин А.В.)

Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування 
рентною платою за користування надрами для видобування природного газу) 
(реєстр. № 7732-1 від 06.09.2022, н.д. Кучеренко О.Ю.)

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в 
майбутньому (реєстр. № 7683), друге читання.

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно (реєстр. 7632 від 
03.08.2022, н.д. Шуляк О.О. та ін.) 

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

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

положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на 
період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану (7668-д від 
29.08.2022, н.д. Мотовиловець А.В. та ін.), друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Железняк Я.І., Воробей С.І., 
Герега О.В., Мотовиловець А.В., Марусяк О.Р., Іванчук А.В., Привалова Н.Є., 
Горват Р.І., Петренко Є.

УХВАЛИЛИ: 
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 16, 30, які 

були подані у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України».

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму 
воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7668-д від 29.08.2022) прийняти у 
другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками 
та з урахуванням пропозицій Комітету щодо доповнення:

у п’ятому абзаці пропозиції народного депутата України Жупанина А.В. 
(щодо доповнення після пункту 69.30 новим пунктом 69.31), включеної до 
порівняльної таблиці законопроекту до другого читання, після слів «за 
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відповідний період та НАК «Нафтогаз України» словами «за участю не менше 
ніж двох продавців за торгівельну сесію» та 

у десятому абзаці пропозиції народного депутата України Жупанина А.В. 
(щодо доповнення після пункту 69.30 новим пунктом 69.31), включеної до 
порівняльної таблиці законопроекту до другого читання, після слів «штрафних 
санкцій» словами «та пені».

3. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

Голосування:
 «за» - 22, «проти» - 1, «утримався» - 2.

Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні 
(реєстр. № 6245 від 01.11.2021, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: заступник Міністра фінансів Воробей С.І.
Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність” щодо удосконалення деяких 
положень (реєстр. № 6245-1 від 12.11.2021, н.д. Гетманцев Д.О., Железняк Я.І.)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 

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

1. Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні», доручити 
народним депутатам України – членам Комітету, відповідно до частини другої 
статті 110 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», оформити 
та в установленому порядку зареєструвати цей проект та внести його на розгляд 
Верховної Ради України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України  «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових 
засад провадження аудиторської діяльності в Україні», реєстр.№6245-д від 
14.09.2022р. включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання та прийняти за основу та в цілому з необхідними 
техніко-юридичними правками.  

3. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України доручити першому заступнику Голови 
Комітету Железняку Я.І. 

Голосування:
 «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».
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3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей 
оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування 
природного газу) (реєстр. № 7732 від 05.09.2022, н.д. Гетманцев Д.О., Жупанин 
А.В.)

Доповідач: голова Комітету Гетманцев Д.О.
Про проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей 
оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування 
природного газу) (реєстр. № 7732-1 від 06.09.2022, н.д. Кучеренко О.Ю.)

Доповідач: н.д. Кучеренко О.Ю. відсутній.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Петренко Є.
УХВАЛИЛИ: 

проект Закону України про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо особливостей 
оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування 
природного газу) (реєстр. № 7732 від 05.09.2022), поданий народними 
депутатами України Гетманцевим Д.О. та Жупаниним А.В. та альтернативний 
до нього проект Закону України про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо особливостей 
оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування 
природного газу) (реєстр. № 7732-1 від 06.09.2022), поданий народним 
депутатом України Кучеренком О.Ю., включити до порядку денного восьмої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проект Закону України про 
внесення змін до підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України (щодо особливостей оподаткування рентною платою за 
користування надрами для видобування природного газу) (реєстр. № 7732 від 
05.09.2022), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та 
Жупаниним А.В., прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-
юридичними правками та з урахуванням пропозицій Комітету щодо 
доповнення:

дев’ятого абзацу розділу І проекту Закону (реєстр. № 7732 від 05.09.2022) 
після слів «за відповідний період та НАК «Нафтогаз України» словами «за 
участю не менше ніж двох продавців за торгівельну сесію» та 

сімнадцятого абзацу розділу І проекту Закону (реєстр. № 7732 від 
05.09.2022) після слів «штрафних санкцій» словами «та пені».

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити  голову Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

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

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

щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть 
споруджені в майбутньому (реєстр. № 7683), друге читання.

Доповідач: голова Комітету Гетманцев Д.О.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І.
УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 14, 18, 24, 25, 
які були подані у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону 
України "Про комітети Верховної Ради України". 

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на 
засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть 
споруджені в майбутньому (реєстр. № 7683) прийняти в другому читанні та в 
цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету – 
народного депутата України Гетманцева Д.О.

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

Прийнято.
5. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно (реєстр. 7632 від 
03.08.2022, н.д. Шуляк О.О. та ін.) 

Доповідач: н.д. Шуляк О.О. відсутня.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І., Железняк 
Я.І., Южаніна Н.П., Форсюк В.Л.

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно (реєстр. № 7632 
від 03.08.2022), поданий народним депутатом України Шуляк О.О. та іншими 
народними депутатами України, включити до порядку денного восьмої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання; 
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2. За наслідками розгляду проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо звільнення від cплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме 
майно (реєстр. № 7632 від 03.08.2022), поданий народним депутатом України 
Шуляк О.О. та іншими народними депутатами України, в першому читанні, 
відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України», прийняти за основу з дорученням 
Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій і 
поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

3. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

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

Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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


