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Комітету Верховної Ради України  з питань податкової та митної політики 

м. Київ                                                                                   17     травня      2017 р. 

 

 

14.30 год.,  

                                                                                  вул. Липська, 3 

ГОЛОВУЄ 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ЮЖАНІНА Н.П.  

 

ПРИСУТНІ:  

  народні депутати України – члени Комітету 

 

Антонищак А.Ф., Бабій Ю.Ю., Вознюк Ю.В., Герега О.В., Горват 

Р.І., Головко М.Й., Долженков О.В., Журжій А.В., Заставний Р.Й., 

Іщенко В.О., Кірш О.В., Кобцев М.В., Курячий М.П., Лаврик М.І., 

Ничипоренко В.М., Острікова Т.Г.,  Порошенко О.П., Продан О.П., 

Сидорчук В.В., Южаніна Н.П., Юрик Т.З. 

 

ВІДСУТНІ: 

народні депутати України – члени Комітету  

 

Балога П.І.,Гудзенко В.І., Євлахов А.С., Кісельов А.М., Кришин 

О.Ю., Козак Т.Р., Ляшко О.В., Мураєв Є.В., Святаш Д.В., Фролов 

М.О., Хомутиннік В.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 

 

Рябчин О.М. - народний депутат України; 

Опанасенко О.В. - народний депутат України; 

Кривошея Г.Г. - народний депутат України; 

Галасюк В.В. - народний депутат України; 

Козаченко Л.П. - народний депутат України; 
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Омелян В.В. - Міністр інфраструктури України; 

Хоцянівська Н.В. - директор Департаменту Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства; 

Куц М.О. - директор Департаменту Державної 

фіскальної служби України; 

Москаленко О.П. - - Міністерство фінансів України; 

Овчаренко В.П. - Міністерство фінансів України; 

Кісь В.Є. - Національний банк України; 

Кузнєцов Ю.А. - Національний банк України; 

Данілов І.О. - Державна фіскальна служба України; 

Калініченко О.І. - Філіп Морріс Україна; 

Бондаренко Н. - Філіп Морріс Україна; 

Ленгауер О.Є. - компанія СЕС-Україна; 

Сокол М.Л. - корпорація «Богдан»; 

Тотовицька О.М. - ГО «Життя»; 

Шкир Н.О. - ТaxLink; 

Коваль О.В. - Comments.ua. 

  

     співробітники секретаріату Комітету: 

 

Керівник секретаріату Комітету Шоломіцький С.Я., 

заступники керівника Ясінський В.М., Воробей С.І., головні 

консультанти Будаков А.Ю., Добродій Т.В., Дудник Г.М., Клишта 

О.А., Ліпіхіна Т.Д., Радченко Р.В., Ющенко В.П., Чорногуз Л.П., 

Кизимчук І.П., Гречана Т.В., Зазимко О.О., старший консультант 

Пасічник І.В. 

  
 

Щодо затвердження порядку денного. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Вознюк Ю.В., 

Ничипоренко В.М., Лаврик М.І.  (текст обговорення міститься в стенограмі). 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити запропонований порядок денний із відповідним регламентом 

розгляду питань: 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим» - 0 

«Затверджено» 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

1. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

уніфікованої митної квитанції  (реєстр.№4871 від 29.06.2016 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України, друге читання. 
 

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

особливостей оподаткування підприємств, що надають комунальні послуги 

(реєстр.№ 5630 від 30.12.2016 р.), КМУ 
  

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

оподаткування господарських (присадибних) будівель і споруд) (реєстр.№ 

2513 від 01.04.2015 р.), н.д. Кобцев М.В. 
  

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

стимулювання ринку електромобілів в Україні та використання 

альтернативних джерел енергії) (реєстр.№ 4033а доопрацьована редакція 

від 08.09.2016 р.), н.д. Опанасенко  О.В. та ін. 

 

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

масштабного розвитку ринку електромобілів в Україні (реєстр.№ 5494 від 

06.12.2016 р.), н.д. Ляшко О.В. та ін. 

 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

стимулювання розвитку електромобілів (реєстр.№ 5494-1 від 20.12.2016 р.), 

н.д. Рябчин О.М. 

                                 

6.      Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо   виконання  зобов’язань України за Угодою про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством  з атомної енергії і їхніми державами-членами (стосовно 

виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів, їх реклами і 

спонсорства)   (реєстр. № 2430-1 від 03.04.2015 р.), н.д. Кривошея Г.Г. та 

інш.,    та доопрацьований у Комітеті проект Закону України  про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

регулювання у сфері виробництва, обігу, заборони реклами та спонсорства 

тютюнових виробів, електронних сигарет і трав’яних виробів для куріння. 

 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний 

кордон України (реєстр.№4932 від 08.07.2016 р.), н.д. Бурбак М.Ю., Корчик 

В.А. 
 

8.  Різне 
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1. СЛУХАЛИ:  

Про розгляд у другому читанні проекту Закону про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо уніфікованої митної квитанції   

(реєстр.№4871 від 29.06.2016 р.), поданого Кабінетом Міністрів України. 

 
 

                ДОПОВІДАЧ: Южаніна Н.П. – народний депутат України, 

                                                                        Голова Комітету 

 

В обговоренні питання взяли участь: Острікова Т.Г., Курячий М.П., 

Заставний Р.Й. (текст обговорення міститься в стенограмі)  

 

В процесі обговорення, народний депутат України Острікова Т.Г. 

уточнила редакцію поданих нею поправок № 1 та № 9, а саме: 

 

Поправку № 1 викласти в такій редакції: 

«Пункт 1 (частину першу статті 4 доповнити пунктом 621 такого змісту) 

викласти у такій редакції: 

“621) уніфікована митна квитанція – документ встановленої форми, що 

у випадках, передбачених цим Кодексом, засвідчує факт справляння митним 

органом грошових коштів, внесення грошової застави, передачі товарів, 

транспортних засобів на зберігання тощо”. 

 

Поправку № 9 викласти в такій редакції: 

«Пункт 5 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:  

5. Частину другу статті 298 доповнити реченням такого змісту: “Суми 

митних платежів можуть справлятися митним органом в готівковій формі із 

заповненням уніфікованої митної квитанції, форма та порядок застосування якої 

визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує єдину державну фінансову політику.”. 

 

         УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти  

проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо уніфікованої 

митної квитанції  (реєстр.№4871 від 29.06.2016 р.) у другому читанні та в 

цілому, як Закон України, в редакції Комітету. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

Прийнято 

 



5 

 

  

2. СЛУХАЛИ:  
                                            Про проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо особливостей оподаткування підприємств, що надають 

комунальні послуги (реєстр.№ 5630 від 30.12.2016 р.). 

 

                    ДОПОВІДАЧ: Хоцянівська Н.В. – Директор департаменту 

                                                                                 Міністерства регіонального  

                                                                                 розвитку,  будівництва та  

                                                                                 житлово-комунального  

                                                                                 господарства 

 

 

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Долженков О.В., 

Вознюк Ю.В., Антонищак А.Ф., Курячий М.П., Остіркова Т.Г., Клишта О.А.   

(текст обговорення міститься в стенограмі). 

 

 

          УХВАЛИЛИ:  
 Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування підприємств, що надають комунальні послуги (реєстр.№ 5630 від 

30.12.2016 р.) прийняти за основу. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 16 

«проти» - 1 

«утрим.» - 2 

Прийнято 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо оподаткування господарських (присадибних) будівель і 

споруд) (реєстр.№ 2513 від 01.04.2015 р.) 

 

 

                ДОПОВІДАЧ: Кобцев М.В. – народний депутат України, 

                                                                     Голова підкомітету 

                                             

               В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Данілов І.О., 

Ничипоренко В.М., Курячий М.П., Горват Р.І., Лаврик М.І., Журжій А.В., 

Острікова Т.Г., Антонищак А.Ф., Долженков О.В., Добродій Т.В., Головко М.Й. 

(текст обговорення міститься в стенограмі). 
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               УХВАЛИЛИ:  
                              Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування 

господарських (присадибних) будівель і споруд) (реєстр.№ 2513 від 01.04.2015 

р.) прийняти за основу. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

Прийнято  

 

 

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

кодексу України (щодо стимулювання ринку електромобілів в Україні та 

використання альтернативних джерел енергії) (реєстр.№ 4033а доопрацьована 

редакція від 08.09.2016 р.); 

проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо масштабного розвитку ринку електромобілів в Україні 

(реєстр.№ 5494 від 06.12.2016 р.), н.д. Ляшко О.В. та ін.; 

проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо стимулювання розвитку електромобілів (реєстр.№ 5494-

1 від 20.12.2016 р.), н.д. Рябчин О.М. 

 

                ДОПОВІДАЧІ: Опанасенко О.В. – народний депутат України, 

                                             Галасюк В.В.       – народний депутат України, 

                                             Рябчин О.М.        – народний депутат України. 

                                              

                                                                        

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Омелян В.В., 

Вознюк Ю.В., Долженков О.В., Журжій А.В., Заставний Р.Й., Острікова Т.Г., 

Антонищак А.Ф., Ничипоренко В.М., Добродій Т.В., Кобцев М.В., Курячий 

М.П., Горват Р.І., Порошенко О.П., Головко М.Й. (текст обговорення міститься 

в стенограмі). 

 

За наслідками обговорення відбулось голосування по кожному 

законопроекту щодо рекомендацій Верховній Раді України для прийняття за 

основу. 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання 

ринку електромобілів в Україні та використання альтернативних джерел енергії) 

(реєстр.№ 4033а доопрацьована редакція від 08.09.2016 р.) 
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ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 4 

«проти» - 0 

«утрим.» - 15  

Не прийнято 

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо масштабного 

розвитку ринку електромобілів в Україні (реєстр.№ 5494 від 06.12.2016 р.) 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрим.» - 11 

Не прийнято 

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання 

розвитку електромобілів (реєстр.№ 5494-1 від 20.12.2016 р.) 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 2 

«проти» - 1 

«утрим.» - 15 

Не прийнято 

 

                 УХВАЛИЛИ:  
Доручити Голові підкомітету  з питань оподаткування 

фізичних осіб народному депутату України Горвату  Р.І. за участю народних 

депутатів України – членів Комітету, а також народних депутатів України – 

авторів законопроектів реєстр.№№4033а, 5494 та 5494-1, представників 

центральних органів виконавчої влади та експертів, підготувати відповідно до 

частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України доопрацьований 

законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

стимулювання ринку електромобілів. При підготовці цього законопроекту 

врахувати слушні пропозиції Міністерства інфраструктури  України за 

зазначеним питанням. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

Прийнято  
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5. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо   виконання  зобов’язань України за Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством  з атомної енергії і їхніми державами-членами 

(стосовно виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів, їх реклами 

і спонсорства)   (реєстр. № 2430-1 від 03.04.2015 р.), н.д. Кривошея Г.Г. та ін.,    

та доопрацьований у Комітеті проект Закону України  про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання у сфері 

виробництва, обігу, заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів, 

електронних сигарет і трав’яних виробів для куріння. 

 

                ДОПОВІДАЧІ: Кобцев М.В.     – народний депутат України, 

                                                                          Голова підкомітету 

                                             Кривошея Г.Г. – народний депутат України 

                                             

               В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Продан О.П. (текст 

обговорення міститься в стенограмі). 

 

               УХВАЛИЛИ:  
                                       Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за 

основу доопрацьований у Комітеті проект Закону України  про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання у сфері 

виробництва, обігу, заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів, 

електронних сигарет і трав’яних виробів для куріння. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

Прийнято  

 

 

6. Розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через 

державний кордон України (реєстр.№4932 від 08.07.2016 р.), н.д. Бурбак М.Ю., 

Корчик В.А. перенесено на наступне засідання Комітету у зв’язку із відсутністю 

доповідача. 

 

 

Голова Комітету                                                                Н.П. ЮЖАНІНА 

 

 

 

Секретар Комітету                                                           О.Ю. КРИШИН 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
 

включених до протоколу № 62 від 17 травня 2017 року 

засідання Комітету Верховної Ради України 

 з питань податкової та митної політики 

 

  №№                        Назва  Сторінка 

1 Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо уніфікованої митної квитанції  

(реєстр.№4871 від 29.06.2016 р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України, друге читання. 

4 

2 Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо особливостей оподаткування 

підприємств, що надають комунальні послуги (реєстр.№ 

5630 від 30.12.2016 р.), КМУ  

5 

3 Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо оподаткування господарських 

(присадибних) будівель і споруд) (реєстр.№ 2513 від 

01.04.2015 р.), н.д. Кобцев М.В.  

5 

4 Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо стимулювання ринку 

електромобілів в Україні та використання 

альтернативних джерел енергії) (реєстр.№ 4033а 

доопрацьована редакція від 08.09.2016 р.), н.д. 

Опанасенко  О.В. та ін. 

6 

 Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо масштабного розвитку ринку 

електромобілів в Україні (реєстр.№ 5494 від 06.12.2016 

р.), н.д. Ляшко О.В. та ін. 

Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо стимулювання розвитку 

електромобілів (реєстр.№ 5494-1 від 20.12.2016 р.), н.д. 

Рябчин О.М.                                 

 

5      Проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо   виконання  зобов’язань України 

за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством  з атомної енергії і їхніми державами-

членами (стосовно виробництва, презентації та реалізації 

тютюнових виробів, їх реклами і спонсорства)   (реєстр. 

№ 2430-1 від 03.04.2015 р.), н.д. Кривошея Г.Г. та інш.,    

та доопрацьований у Комітеті проект Закону України  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення регулювання у сфері виробництва, 

обігу, заборони реклами та спонсорства тютюнових 

8 
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виробів, електронних сигарет і трав’яних виробів для 

куріння. 

6 Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо єдиного збору, який 

справляється у пунктах пропуску через державний 

кордон України (реєстр.№4932 від 08.07.2016 р.), н.д. 

Бурбак М.Ю., Корчик В.А. 

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


