
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань податкової та 

митної політики 

5 жовтня 2017 року 

 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, на засіданні комітету присутні 18 

членів комітету, кворум є. Засідання комітету оголошується відкритим. 

Прошу вас розглянути порядок денний і затвердити його відповідно до 

запропонованого проекту.  Хто за те, щоб затвердити даний порядок денний, 

прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. 

Переходимо до прийняття рішення по першому питанню. Оскільки ми 

всі питання обговорили на двох попередніх засіданнях, під час яких 

недостатньо було на одну людину кворуму, то обговорювати сьогодні немає 

потреби.  

Шановні колеги, виноситься пропозиція рекомендувати Верховній Раді 

України законопроект (реєстр. № 6615 від 22.06.2017 року) прийняти за 

основу та в цілому як закон. Прошу вас проголосувати. Хто за таке рішення, 

прошу голосувати. Хто проти? –1. Утримався? -1. Рішення прийнято. 

Відповідно законопроект № 6615-1 альтернативний, який був зареєстрований 

до урядового, як з ним бути? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ми його не голосуємо. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Він відхиляється. 

Переходимо до прийняття рішення по другому питанню. Хто за те, щоб 

рекомендувати  Верховній Раді України законопроект ( реєстр. № 6616 від 

22.06.2017 року), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу 

та в цілому як закон. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто проти? -2. 

Утримався? -1. Рішення прийнято. 
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Переходимо до третього питання. Законопроект № 6538 від 02.06.2017 

року про розвиток літакобудівної промисловості щодо підтримки 

літакобудівної промисловості. Обговорювати також не будемо. Хто за те, 

щоб рекомендувати Верховній Раді України даний законопроект прийняти за 

основу та в цілому як закон, прошу голосувати. Хто проти? -1. Утримався?  

Секретаріат комітету, які там були правки?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Там  написано, що передбачити перенесення терміну. 

 

ЮЖАНІНА Н.П. З врахуванням тієї поправки, яку ми обговорювали: 

не на п’ять років, а на три роки. 

Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України законопроект  

(реєстр. № 6538) прийняти за основу та в цілому, передбачивши в тексті 

закону заміну цифр та слів: 1 січня 2023 року словами та цифрами: 1 січня 

2021 року. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? -1. Хто 

утримався? Рішення прийнято. 

Переходимо до четвертого питання. Проект Закону про внесення змін 

до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 

України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ( реєстр. № 7115). Хто 

за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України даний законопроект 

прийняти за основу та в цілому як закон України, прошу голосувати. Хто 

проти? Хто утримався? Одноголосно. 

Переходимо до п’ятого питання. Пропонується внести на розгляд 

Верховної Ради України доопрацьований в комітеті законопроект про 

внесення змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового 

кодексу України щодо оподаткування недержавних пенсійних фондів  

(реєстр. № 6534-д) та рекомендувати цей законопроект прийняти за основу та 

в цілому як закон України. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто 

проти? Утримався? Рішення прийнято. 
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Шосте питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо неприбуткового статусу релігійних 

організацій та включення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій 

(реєстр. №6696 від 12.07.2017 року). Пропонується рекомендувати Верховній 

Раді України законопроект №6696 прийняти за основу. Хто за таке рішення, 

прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? – 3. Рішення прийнято. 

На цьому порядок денний засідання комітету вичерпаний. Засідання 

оголошується закритим.         


