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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

Присутні: Велікін О.М., Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., 

Спориш І.Д., Петренко О.М. 

Відсутні: Бакулін Є.М. 

  Запрошені: Ричкова Т.Б. – народний депутат України; Береза Ю.М. – 

народний депутат України; Гоцул І.Є. – перший заступник Міністра молоді та 

спорту України; Шевляк І.М – президент Спортивного комітету України; 

Баженков Є.В. – голова Всеукраїнського фізкультурно – спортивного 

товариства «Спартак»; Грабовецький М.М. – заступник голови  громадської 

організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариства «Україна»; 

Корж В.П. – перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства 

«Динамо»; Бедаш С.А. – заступник директора департаменту митної політики 

Міністерства фінансів України; Задорожній Д.В. – начальник юридичного 

відділу Національного олімпійського комітету України; Шамрай М.П. – 

головний спеціаліст відділу адміністрування податків та зборів департаменту 



податкової політики Міністерства фінансів України; Ліпіріді Олексій 

Дмитрович – радник Міністра соціальної політики України.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону України про меценатство у фізичній культурі і 

спорті, (реєстр. №6770, н.д. Ричкова Т.Б. та інші ). 

2. Проект Закону України про меценатство у сфері фізичної 

культури та спорту, (реєстр. №6770-1, н.д. Береза Ю.М.). 

3. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо меценатства у фізичній культурі і спорті, (реєстр. №6771,             

н.д. Ричкова Т.Б. та інші ). 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо податкового стимулювання здійснення меценатства у сфері фізичної 

культури та спорту), (реєстр. № 7015, н.д. Береза Ю.М.). 

5. Проект Закону України про внесення змін до статті 287 Митного 

кодексу України щодо меценатства у фізичній культурі і спорті,             

(реєстр. №6772, н.д. Ричкова Т.Б. та інші ). 

6. Різне 

 

 

1.-2.  

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону 

України про меценатство у фізичній культурі і спорті, (реєстр. №6770,          

н.д. Ричкова Т.Б. та інші ) та проекту Закону України про меценатство у сфері 

фізичної культури та спорту, (реєстр. №6770-1, поданий народним депутатом 

України Березою Ю.М.). 



ВИСТУПИЛИ: Ричкова Т.Б. – народний депутат України; Береза Ю.М. – 

народний депутат України; Давидов Д.М. – помічник- консультант народного 

депутата України Ричкової Т.Б.; Гоцул І.Є. – перший заступник Міністра 

молоді та спорту України; Силантьєв Д.О. – народний депутат України, 

заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури та 

спорту; Шевляк І.М – президент Спортивного комітету України; Корж В.П. – 

перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»; 

Петренко О.М. – народний депутат України, заступник Голови Комітету, 

голова підкомітету з питань національно - патріотичного виховання дітей та 

молоді;  Величкович М.Р. - перший заступник Голови Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

про меценатство у фізичній культурі і спорті, (реєстр. №6770,                        

н.д. Ричкова Т.Б. та інші) за результатами розгляду у першому читанні - 

прийняти за основу, з врахуванням при його підготовці до другого читання 

окремих положень проекту Закону України про меценатство у сфері фізичної 

культури та спорту, (реєстр. №6770-1, н.д. Береза Ю.М.). 

2. Доповідачем від Комітету визначити заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань фізичної культури та спорту.– Силантьєва Дениса 

Олеговича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

3.-4. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону 

України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

меценатства у фізичній культурі і спорті, (реєстр. №6771, н.д. Ричкова Т.Б.            



та інші ) та проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо податкового стимулювання здійснення меценатства у сфері 

фізичної культури та спорту), (реєстр. № 7015, н.д. Береза Ю.М.). 

 

ВИСТУПИЛИ: Ричкова Т.Б. – народний депутат України; Береза Ю.М. – 

народний депутат України; Гоцул І.Є. – перший заступник Міністра молоді та 

спорту України; Силантьєв Д.О. – народний депутат України, заступник Голови 

Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України Проект Закону України 

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо меценатства у 

фізичній культурі і спорті, (реєстр. №6771, н.д. Ричкова Т.Б. та інші) за 

результатами розгляду у першому читанні - прийняти за основу з врахуванням 

при його підготовці до другого читання окремих положень проекту Закону 

України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

податкового стимулювання здійснення меценатства у сфері фізичної культури 

та спорту), (реєстр. № 7015, н.д. Береза Ю.М.). 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

5. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону України 

про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України щодо меценатства у 

фізичній культурі і спорті, (реєстр. №6772, н.д. Ричкова Т.Б. та інші). 

 



ВИСТУПИЛИ: Ричкова Т.Б. – народний депутат України; Гоцул І.Є. – 

перший заступник Міністра молоді та спорту України; Бедаш С.А. – заступник 

директора департаменту митної політики Міністерства фінансів України; 

Силантьєв Д.О. – народний депутат України, заступник Голови Комітету, 

голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Рекомендувати Верховній Раді України Проект Закону України 

про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України щодо меценатства у 

фізичній культурі і спорті, (реєстр. №6772, поданий народним депутатом 

України Ричковою Тетяною Борисівною та інші). за результатами розгляду у 

першому читанні - прийняти за основу.  

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

6. Різне 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про затвердження 

кандидатури до складу Організаційного Комітету з підготовки та проведення в 

Україні у 2018 році етапу чемпіонату світу на мотоциклах з колясками та етапу 

чемпіонату Європи з кросу на квадроциклах з мотоциклетного спорту. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати включити до складу Організаційного Комітету з 

підготовки та проведення в Україні у 2018 році етапу чемпіонату світу на 

мотоциклах з колясками та етапу чемпіонату Європи з кросу на квадроциклах з 



мотоциклетного спорту  народного депутата України, першого заступника 

голови Комітету – Величковича М.Р. 

2. Рішення Комітету надіслати до Міністерства молоді та спорту 

України 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


