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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 № 128

                                                                                            2 лютого 2023 р. 
 11.00 год. 

(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Дубінський О.А.,  
Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Горват Р.І., 
Гетманцев Д.О., Герега О.В., Діденко Ю.О.,   Іванчук А.В.,  Железняк Я.І., 
Кінзбурська В.О., Ковальчук О.В., Колісник А.С.,  Марусяк О.Р., Мотовиловець 
А.В.,  Петруняк Є.В., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І.,  Рєпіна Е.А., 
Лукашев О.А., Славицька А.К., Скорик М.Л., Холодов А.І.,  Сова О.Г., Устенко 
О.О., Шкрум А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Володіна Д.А., Заблоцький М.Б.,  
Кулініч О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В. 
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Бондар В.В., Кисилевський Д.Д.
Перший заступник Міністра цифрової трансформації України Вискуб О.
Заступник Міністра фінансів України Улютін Д.
Т.в.о. Голови  ДМСУ Звягінцев С.Б.
Данило Молчанов — заступник керівника проекту міжнародної технічної 
допомоги USAID/UKAID.
Представники ДПСУ.

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. Презентація Міністром АПК Сольським Миколою Тарасовичем 

«Дорожньої карти відновлення і розвитку молочної галузі».
2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та 
деяких інших товарів (реєстр. № 8360 від 13.01.2023, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на 
територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів  
(реєстр. № 8360-1 від 30.01.2023, н.д. Заблоцький М.Б.)
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3. Проект Закону про внесення зміни до розділу ХХІ «Прикінцеві та 
перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на 
територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів 
(реєстр. № 8361 від 13.01.2023, н.д. Железняк Я.І. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію 
України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів (реєстр. № 
8361-1 від 30.01.2023, н.д. Заблоцький М.Б.)

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України 
(реєстр. № 7466 від 15.06.2022, Кабінет Міністрів України)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України (щодо справляння податків і зборів, 
інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні 
засоби) (реєстр. № 7466-1 від 30.06.2022, н.д. Ковальчук О.В., Гетманцев Д.О.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України 
(реєстр. № 7466-2 від 01.07.2022, н.д. Заблоцький М.Б. та ін.)

5. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України 
(реєстр. № 7468 від 15.06.2022, Кабінет Міністрів України)

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 
вдосконалення процедури оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на 
митну територію України) (реєстр. № 7468-1 від 30.06.2022, н.д. Ковальчук О.В.)

6. Проект Закону про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових 
особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної 
території України (реєстр. № 8274 від 09.12.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.),  
друге читання.

7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (реєстр. № 6085 від 
23.09.2021, Кабінет Міністрів України), друге читання.  [Євроінтеграційний]

8. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (реєстр. № 6086 від 
23.09.2021, Кабінет Міністрів України), друге читання.  [Євроінтеграційний]

9. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
приведення його у відповідність із Законом України "Про страхування" (реєстр. 
№ 8170 від 01.11.2022, Кабінет Міністрів України)

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших 
законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках (реєстр. № 5865 від 26.08.2021, н.д. Гетманцев 
Д.О. та ін.),  друге читання, [Євроінтеграційний] 

11. Різне.
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- заслухати в.о. Голови ДМСУ Демченка В.В., Голову НБУ Пишного А.Г. 
та в.о. Голови ДПСУ Кірієнко Т.П. по питанню порушень пов’язаних із 
незаконною діяльністю на ринку зерна та його експорту, валютного контролю 
щодо експортних операцій та повернення валютної виручки в Україну, а також 
щодо подвійного курсу валют.

Порядок денний засідання Комітету затверджено без п.1 та 10. 
1. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів 
та деяких інших товарів (реєстр. № 8360 від 13.01.2023, н.д. Гетманцев Д.О. та 
ін.)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 
Про проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню 
на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів  
(реєстр. № 8360-1 від 30.01.2023, н.д. Заблоцький М.Б.)

Доповідач: народний депутат України Заблоцький М.Б. відсутній.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Железняк Я.І., Улютін Д., 
Васильченко Г.І., Дубінський О.А.
УХВАЛИЛИ:

рекомендувати Верховній Раді України проекти Законів:
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння 

ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших 
товарів (реєстр. № 8360 від 13.01.2023 року) поданий народним депутатом 
України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України,

про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” 
Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України 
безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів (реєстр. № 8360-1 від 
30.01.2023 року) поданий народним депутатом України Заблоцьким М.Б.,

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

За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 
цілому проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та 
деяких інших товарів (реєстр. № 8360) поданий народним депутатом України 
Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України.

Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України доручити Голові Комітету з питань фінансів, податкової 
та митної політики Гетманцеву Д.О.

Голосування:  «за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».
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2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення зміни до розділу ХХІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на 
територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів 
(реєстр. № 8361 від 13.01.2023, н.д. Железняк Я.І. та ін.)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 
Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на 
територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів 
(реєстр. № 8361-1 від 30.01.2023, н.д. Заблоцький М.Б.)

Доповідач: народний депутат України Заблоцький М.Б. відсутній.
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Железняк Я.І., Улютін Д., 
Васильченко Г.І., Дубінський О.А.
УХВАЛИЛИ: 

рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проекти законів України: 
про внесення зміни до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України 
безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів, внесений народним 
депутатом України Железняком Я.І. та іншими народними депутатами України 
(реєстр. № 8361 від 13.01.2023),

проект Закону України про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та 
перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на 
територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів, 
поданий народним депутатом України Заблоцьким М.Б. (реєстр. № 8361-1 від 
30.01.2023), 

та доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення зміни до 
розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України 
щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних 
апаратів та деяких інших товарів, поданий народними депутатами України – 
членами Комітету, включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому 
доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення зміни до 
розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України 
щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних 
апаратів та деяких інших товарів, та з  необхідними техніко-юридичними 
правками. 

3. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні визначити першого заступника  Голови Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики Железняка Я.І.

Голосування:  «за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».
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3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію 
України (реєстр. № 7466 від 15.06.2022, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Перший заступник Міністра цифрової трансформації України 
Вискуб О.

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України (щодо справляння податків і зборів, 
інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні 
засоби) (реєстр. № 7466-1 від 30.06.2022, н.д. Ковальчук О.В., Гетманцев Д.О.)

Доповідач: народний депутат України Ковальчук О.В.

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію 
України (реєстр. № 7466-2 від 01.07.2022, н.д. Заблоцький М.Б. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Заблоцький М.Б. відсутній.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Железняк Я.І., Улютін Д., 
Молчанов Д., Мотовиловець А.В., Звягінцев С.Б.

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

України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну 
територію України (реєстр. № 7466 від 15.06.2022), поданий Кабінетом 
Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 
основу.

2. Доручити Комітету доопрацювати законопроект (реєстр. № 7466 від 
15.06.2022) відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» з урахуванням пропозиції щодо 
поширення дії змін, запропонованих цим законопроектом, на період дії 
воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, а 
також з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому 
читанні.

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

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20
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4. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України 
(реєстр. № 7468 від 15.06.2022, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Перший заступник Міністра цифрової трансформації України 
Вискуб О.

Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 
вдосконалення процедури оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на 
митну територію України) (реєстр. № 7468-1 від 30.06.2022, н.д. Ковальчук О.В.)

Доповідач: народний депутат України Ковальчук О.В.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Железняк Я.І., Улютін Д., 
Молчанов Д., Мотовиловець А.В., Звягінцев С.Б.

УХВАЛИЛИ: 
рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію 
України (реєстр. № 7468 від 15.06.2022)  за наслідками розгляду в першому 
читанні прийняти за основу.

 2. Доручити Комітету доопрацювати законопроект (реєстр. № 7468 від 
15.06.2022)   відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» з урахуванням пропозиції щодо 
поширення дії змін, запропонованих цим законопроектом, на період дії воєнного 
стану на території України, введеного Указом Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, а 
також з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому 
читанні.

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» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 3.
Прийнято.

5. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та 

перехідні положення" Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових 
особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної 
території України (реєстр. № 8274 від 09.12.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.),  
друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20
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В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Кисилевський Д.Д., Бондар 
В.В., Железняк Я.І.
УХВАЛИЛИ:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію за № 11, яка була 
подана у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України 
"Про комітети Верховної Ради України", з урахуванням виключення з тексту 
пропозиції слів «до якого застосовано коефіцієнт 0,95».

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

 3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Розділу XXI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо 
встановлення тимчасових особливостей визначення митної вартості товарів, що 
вивозяться за межі митної території України (реєстр. №8274 від 09.12.2022) 
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 Гетманцева Д.О.

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

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

щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (реєстр. № 6085 
від 23.09.2021, Кабінет Міністрів України), друге читання.  [Євроінтеграційний]

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Улютін Д., Железняк Я.І.
УХВАЛИЛИ: 

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

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих 
послуг (реєстр. № 6085 від 23.09.2021) прийняти в другому читанні та в цілому 
з необхідними техніко-юридичними правками.

3. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету 
Гетманцева Д.О.

Голосування:  «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».
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7. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (реєстр. № 6086 від 
23.09.2021, Кабінет Міністрів України), друге читання.  [Євроінтеграційний]

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Улютін Д., Железняк Я.І.

УХВАЛИЛИ: 
1. Врахувати у таблиці до другого читання 7 пропозицій, які були подані у 

відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", а саме пропозиції: №№ 2, 5, 10, 20, 25, 27, 31.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань митної справи 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 України про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг 
(реєстр. №6086) 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 Сову О.Г. – голову підкомітету з 
питань митної справи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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

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

приведення його у відповідність із Законом України "Про страхування" (реєстр. 
№ 8170 від 01.11.2022, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо приведення його у відповідність із Законом України "Про страхування" 
(реєстр. № 8170 від 01.11.2022), внесений Кабінетом Міністрів України, 
включити до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його 
за основу;

3) доручити Комітету доопрацювати законопроект відповідно до частини 
першої статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у 
зв'язку із необхідністю узгодження його норм та уникнення правової 
невизначеності, а також з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
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законодавчої ініціативи, та внести його на розгляд Верховної Ради України у 
другому читанні.

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

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

9. СЛУХАЛИ:  
Голову НБУ Пишного А.Г., т.в.о. Голови ДМСУ Звягінцева С.Б., 

представників  ДПСУ по питанню порушень пов’язаних із незаконною 
діяльністю на ринку зерна та його експорту, валютного контролю щодо 
експортних операцій та повернення валютної виручки в Україну, а також щодо 
подвійного курсу валют.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Железняк Я.І., Ковальчук 
О.В., Холодов А.І., Мотовиловець А.В., Васильченко Г.І., Леонов О.О., Сокур Є.

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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


