
 

 

 
 

                   Комітет з питань податкової та митної політики 

                          01008, м.Київ-8, вул. Липська, 3, тел.255-28-07 

 

 
 

                                                                    

                                                     69 

Комітету Верховної Ради України  з питань податкової та митної політики 

м. Київ                                                                                    5      жовтня      2017 р. 

 

12.00 год.,  

                                                                                  вул. Грушевського, 5 

 (кулуари 3-го поверху) 

 

 

ГОЛОВУЄ 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ЮЖАНІНА Н.П.  

 

ПРИСУТНІ:  

  народні депутати України – члени Комітету 

 

Антонищак А.Ф., Бабій Ю.Ю., Вознюк Ю.В., Горват Р.І., Гудзенко 

В.І., Долженков О.В., Євлахов А.С., Заставний Р.Й., Іщенко В.О., 

Кірш О.В., Кришин О.Ю., Кобцев М.В., Курячий М.П., Лаврик М.І., 

Ляшко О.В., Порошенко О.П., Продан О.П., Святаш Д.В., Сидорчук 

В.В., Южаніна Н.П., Юрик Т.З. 

 

ВІДСУТНІ: 

народні депутати України – члени Комітету  

 

Балога П.І., Герега О.В., Головко М.Й., Журжій А.В., Кісельов 

А.М., Козак Т.Р., Мураєв Є.В., Ничипоренко В.М., Острікова Т.Г.,  

Фролов М.О., Хомутиннік В.Ю. 

 

ПРИСУТНІ: 

 

Унгурян П.Я. - - народний депутат України; 

Капінус Є.В. - Державний секретар Міністерства 

фінансів України. 
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     співробітники секретаріату Комітету: 

 

Керівник секретаріату Комітету Шоломіцький С.Я., 

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

консультанти Будаков А.Ю., Домбровський В.Д., Дудник Г.М., 

Добродій Т.В., Клишта О.А., Гречана Т.В., Ліпіхіна Т.Д., Кизимчук 

І.П., Чорногуз Л.П., Зазимко О.О., Радченко Р.В., Ющенко В.П., 

старший консультант Пасічник І.В. 

  
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 588 Митного кодексу 

України з питань пенсійного забезпечення (реєстр. №6615 від 22.06.2017 

року), КМУ,  та альтернативний проект Закону про внесення змін до статті 

588 Митного кодексу України щодо запровадження єдиних принципів 

нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні 

(реєстр. №6615-1 від 10.07.2017 року), н.д. Шухевич Ю-Б.Р. та ін.  
 

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

з питань пенсійного забезпечення (реєстр. №6616 від 22.06.2017 року), 

КМУ,  та альтернативний проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо встановлення справедливого порядку оподаткування 

пенсій, запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування 

привілеїв у пенсійному забезпеченні (реєстр. №6616-1 від 10.07.2017 року), 

н.д. Шухевич Ю-Б.Р. та ін.  

 

3.  Проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону 

України «Про розвиток літакобудівної промисловості» щодо підтримки 

літакобудівної галузі» (реєстр. № 6538 від 02.06.2017 року ), н.д. Корчик 

В.А. 

 

4. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі 

податкових накладних (реєстр. №7115 від 15.09.2017 року), н.д. Южаніна 

Н.П. та ін. 

5.  Проект Закону про внесення змін до статті 133 Податкового кодексу 

України (щодо забезпечення внесення пенсійних фондів до Реєстру 
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неприбуткових установ та організацій) (реєстр.№6534 від 01.06.2017 р.) н.д. 

Євлахов А. С. та інш.,  проект Закону про внесення змін до підпункту 133.4.1 

пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України щодо врегулювання 

питання включення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій  (реєстр.№6534-1 від 15.06.2017 р.), КМУ, та доопрацьований у 

Комітеті проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування доходу (прибутку) недержавних пенсійних фондів 

(реєстр.№6534-д) 
 

6. 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 р.), н.д. 

Унгурян П.Я., Продан О.П., Кришин О.Ю. та ін. 

 

 

Щодо затвердження проекту порядку денного засідання Комітету: 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

Затверджено 

 

За пропозицією Голови Комітету, розгляд питань порядку денного  

відбувся за скороченою процедурою, оскільки всі законопроекти були 

попередньо обговорені народними депутатами України - членами Комітету на 

робочих зустрічах. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону України про внесення змін до 

статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення 

(реєстр. №6615 від 22.06.2017 року), КМУ,  та альтернативний проект 

Закону про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України щодо 

запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування 

привілеїв у пенсійному забезпеченні (реєстр. №6615-1 від 10.07.2017 року). 

 

 

         УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань 

пенсійного забезпечення (реєстр. № 6615 від 22.06.2017) прийняти за основу та 

в цілому як Закон. 
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ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

Прийнято 
 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення (реєстр. 

№6616 від 22.06.2017 року), КМУ,  та альтернативний проект Закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення 

справедливого порядку оподаткування пенсій, запровадження єдиних 

принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному 

забезпеченні (реєстр. №6616-1 від 10.07.2017 року). 

 

         УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного 

забезпечення (реєстр. № 6616 від 22.06.2017 р.), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за основу та в цілому як Закон. 

 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 18 

«проти» - 2 

«утрим.» - 1 

Прийнято 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ 

«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Митного 

кодексу України та Закону України «Про розвиток літакобудівної 

промисловості» щодо підтримки літакобудівної галузі» (реєстр. № 6538 від 

02.06.2017 року ). 

 

         УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за 

основу та в цілому проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та 

Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» щодо підтримки 
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літакобудівної галузі», поданий народним депутатом України Корчиком В.А. 

(реєстр. № 6538 від 02.06.2017 р.), передбачивши в тексті Закону заміну цифр та 

слів «1 січня 2023 року», словами та цифрами «1 січня 2021 року».  

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

Прийнято 

 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 

розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо 

зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у 

Єдиному реєстрі податкових накладних (реєстр. №7115 від 15.09.2017 

року). 

 

         УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних 

(реєстр. №7115 від 15.09.2017 року) за основу та в цілому як Закон. 
 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

Прийнято 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до статті 133 

Податкового кодексу України (щодо забезпечення внесення пенсійних 

фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій) (реєстр.№6534 від 

01.06.2017 р.) н.д. Євлахов А. С. та ін.,  проект Закону про внесення змін до 

підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України 

щодо врегулювання питання включення пенсійних фондів до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій  (реєстр.№6534-1 від 15.06.2017 р.), 

КМУ, та доопрацьований у Комітеті проект Закону про внесення змін до 
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Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу (прибутку) 

недержавних пенсійних фондів (реєстр.№6534-д) 

 

         УХВАЛИЛИ:  
Внести на розгляд Верховної Ради України 

доопрацьований у Комітеті  проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування доходу (прибутку) недержавних 

пенсійних фондів (реєстр.№6534-д) та рекомендувати прийняти його за основу 

та в цілому як Закон. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

Прийнято 

 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Про 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 р.). 

 

         УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати Верховній раді України прийняти 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 р.) за основу. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 17 

«проти» - 1 

«утрим.» - 3 

Прийнято 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                Н.П. ЮЖАНІНА 

 

 

 

Секретар Комітету                                                           О.Ю. КРИШИН 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
 

включених до протоколу № 69 від 5 жовтня 2017 року 

засідання Комітету Верховної Ради України 

 з питань податкової та митної політики 

 

 

  №№                        Назва  Сторінка 

1 Проект Закону України про внесення змін до статті 588 

Митного кодексу України з питань пенсійного 

забезпечення (реєстр. №6615 від 22.06.2017 року), КМУ,  

та альтернативний проект Закону про внесення змін до 

статті 588 Митного кодексу України щодо 

запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та 

скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні (реєстр. 

№6615-1 від 10.07.2017 року), н.д. Шухевич Ю-Б.Р. та 

ін.  
 

3 

2 Проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України з питань пенсійного 

забезпечення (реєстр. №6616 від 22.06.2017 року), КМУ,  

та альтернативний проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо встановлення 

справедливого порядку оподаткування пенсій, 

запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та 

скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні (реєстр. 

№6616-1 від 10.07.2017 року), н.д. Шухевич Ю-Б.Р. та 

ін.  

 

4 

3 Проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ 

«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення 

змін до Митного кодексу України та Закону України 

«Про розвиток літакобудівної промисловості» щодо 

підтримки літакобудівної галузі» (реєстр. № 6538 від 

02.06.2017 року ), н.д. Корчик В.А. 

 

4 

4 Проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу 

XX "Перехідні положення" Податкового кодексу 

України щодо зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі 

податкових накладних (реєстр. №7115 від 15.09.2017 

року), н.д. Южаніна Н.П. та ін. 

5 
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5  Проект Закону про внесення змін до статті 133 

Податкового кодексу України (щодо забезпечення 

внесення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій) (реєстр.№6534 від 01.06.2017 р.) 

н.д. Євлахов А. С. та інш.,  проект Закону про внесення 

змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 

Податкового кодексу України щодо врегулювання 

питання включення пенсійних фондів до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій  (реєстр.№6534-1 

від 15.06.2017 р.), КМУ, та доопрацьований у Комітеті 

проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування доходу (прибутку) 

недержавних пенсійних фондів (реєстр.№6534-д) 

 

5 

6 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 р.), н.д. Унгурян П.Я., Продан О.П., Кришин 

О.Ю. та ін. 
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