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До реєстр. № 7428-2 
(друге читання)

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні 

положення” Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного 
функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та 

подальшого відновлення (реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022),
підготовлений до другого читання

18 липня 2022 року
протокол №105

Комітет на своєму засіданні 18 липня 2022 року (протокол №105) за 
дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України від 21 
червня 2022 року № 2328-IX) доопрацював з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи проект Закону України про внесення 
змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо 
забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії 
воєнного стану та подальшого відновлення (реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022), 
який прийнято Верховною Радою України за основу 21 червня 2022 року.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про регламент Верховної 
Ради України», надійшло 46  пропозицій від народних депутатів України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету підготовлена 1 пропозиція на підставі пункту 4 
частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», а саме пропозиція № 27, була подана на розгляд Комітету, 
підтверджена на його засіданні та за результатами голосування на засіданні 
Комітету враховані у таблиці до другого читання.

Така пропозиція стосується узгодження з термінологією правки №16. 
Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту 
до другого читання, з яких враховано (у тому числі, частково та редакційно) 
10 пропозиції та поправок, відхилено – 37 пропозиції та поправок.
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Враховані пропозиції та поправки спрямовані на створення дієвого 
податкового механізму реалізації мети законопроекту.

Відхилені пропозиції та поправки не узгоджуються з концепцією 
законопроекту або розбалансовують механізми оподаткування.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15 та  
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України «Про 
регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію № 27 яка була 
подана у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України 
"Про комітети Верховної Ради України".

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ 
“Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо забезпечення 
стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану 
та подальшого відновлення (реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022) прийняти в 
другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Першого заступника 
Голови Комітету – Железняка Я.І.

Додаток:
Порівняльна таблиця до другого читання на __ аркушах.
Пропозиції відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України» на __  аркушах.

Голова  Комітету                                             Д.О. Гетманцев
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Додаток

Пропозиції відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України»

1. В абзаці другому підпункту 2 пункту 1 проекту слова "учасники 
взаєморозрахунків" замінити словами "учасники процедури врегулювання 
заборгованості, які беруть участь у взаєморозрахунках".

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович
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