
до реєстр. № 2359-1 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для 

забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення 

діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про 

приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про 

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

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (реєстр. № 2359-1) 

 

26 листопада 2019 року  

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики на своєму засіданні розглянув порівняльну таблицю до 

розгляду у другому читанні законопроекту про внесення змін до розділу ХХ 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов 

для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності 

з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України 

до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з 

урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, (реєстр. 

№ 2359-1). 

При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до нього 

надійшла 2 пропозицій народних депутатів України, які по суті були 

спрямовані на конкретизацію (ідентифікацію) юридичної особи при 

передачі якій державного майна застосовуватиметься звільнення від 

податку на додану вартість. 

За результатами проведеної робочої групи щодо обговорення 

пропозицій, поданих народними депутатами України до розгляду у другому 

читанні проекту закону № 2359-1, напрацьовані нова редакція двох 

пропозицій, які запропоновані робочою до розгляду на засіданні Комітету та 

прийняття рішення щодо її врахування у порівняльній таблиці. 

Народні депутати України – члени Комітету підтримали напрацьовані 

пропозиції та в порядку передбаченому пунктом 4 частини 1 статті 15 

Закону України “Про комітети Верховної Ради України” внесли до 

порівняльної таблиці. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 



України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань 

України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за 

Протоколом про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, (реєстр. № 2359-1), прийняти у 

другому читанні та в цілому з пропозиціями суб’єктів права законодавчої 

ініціативи, врахованими Комітетом та техніко-юридичним опрацюванням. 

2. Доповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики, народного 

депутата України Гетманцева Д.О. 

 

 

Голова Комітету       Д.О. Гетманцев 


