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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 26 листопада 2019 року (протокол №13) розглянув 

проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб 

населення» (реєстр. №2126 від 11.09.2019), поданий народним депутатом 

України Колтуновичем О.С. та інш. 

Згідно з пояснювальною запискою прийняття проекту «призведе до 

суттєвого зниження закупівельної та відпускної ціни газу, що 

використовуватиметься для потреб населення, а також тарифів на опалення та  

гаряче водопостачання». 

Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування податком на 

додану вартість операції з постачання природного газу, що використовується 

для потреб населення, а також виключити з об’єкта оподаткування рентною 

платою за користування надрами для видобування корисних копалин обсяг 

природного газу, видобутого газовидобувними компаніями на території 

України, що використовуватиметься для потреб населення. 

Комітет з питань бюджету – у своєму висновку (додається) зазначив, що 

законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

доходів державного бюджету від податку на додану вартість та до зменшення 

доходів загального фонду державного та місцевих бюджетів від рентної плати 

за користування надрами для видобування природного газу, а також 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації 

відповідних втрат доходів місцевих бюджетів). У разі прийняття відповідного 

закону до 15 липня 2020 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2021 

року, а після 15 липня 2020 року – не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня 

наступного за цим року залежно від часу прийняття закону). 

Міністерство фінансів України – у своєму експертному висновку 

(додається) зазначає, що втрати зведеного бюджету від скасування справляння 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 

природний газ, видобутий газовидобувними компаніями на території України, 

що використовуватиметься для потреб населення, становитимуть близько 31 

млрд. грн. на рік. При цьому зазначили, що запропоновані положення 



суперечать статті 28 Кодексу України про надра, якою встановлено, що 

користування надрами є платним.    

Комітет з питань антикорупційної політики – у своєму висновку 

(додається) зазначив, що у проекті акту не виявлено корупціогенних факторів – 

проект акту відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом – у 

своєму висновку (додається), визнав його положення такими, що регулюються 

національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не 

підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України (додається) - у своєму висновку висловило ряд зауважень та 

запропонувало отримати висновок Уряду. 

Зважаючи на викладене, Комітет прийняв рішення: 

рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект  

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань 

оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб 

населення» (реєстр. №2126 від 11.09.2019), поданий народним депутатом 

України Колтуновичем О.С. та інш. 

Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата 

України Гетманцева Д.О. 
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