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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07 

                 
                                      

                                                                                                  
Протокол № 127

                                                                                            10 січня 2023 р. 
 13.00 год. 

(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., 
Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Заблоцький М.Б., 
Горват Р.І., Гетманцев Д.О., Герега О.В., Діденко Ю.О.,   Іванчук А.В.,  Железняк 
Я.І., Кінзбурська В.О., Ковальчук О.В., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В.,  
Петруняк Є.В., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І.,  Рєпіна Е.А., 
Лукашев О.А., Славицька А.К., Скорик М.Л., Холодов А.І.,  Сова О.Г., Устенко 
О.О., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Дубінський О.А., Володіна Д.А., Козак Т.Р., 
Колісник А.С.,  Кулініч О.І., Палиця І.П., Шкрум А.І., Солод Ю.В. 
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Бондар В.В., Кисилевський Д.Д., Чорноморов А.О.
Міністр цифрової трансформації України Федоров М.А.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Представники ДПСУ, ДМСУ та страхового ринку.
Данило Молчанов — заступник керівника проекту міжнародної технічної 
допомоги USAID/UKAID.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати 
обов’язки секретаря на засіданні Комітету доручено н.д. Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо додаткової підтримки вітчизняної 
промисловості та бізнесу під час воєнного стану (реєстр. № 8298 від 22.12.2022, 
н.д. Арахамія Д.Г., Гетманцев Д. О. та інші) 

2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного 
стану (реєстр. № 8299 від 22.12.2022, н.д. Арахамія Д.Г., Гетманцев Д. О. та інші)

3. Проект Закону про забезпечення електронної простежуваності обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
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електронних сигаретах (реєстр. № 8286 від 15.12.2022, н.д. Гетманцев Д. О. та 
інші)

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної 
простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах (реєстр. № 8287 від 15.12.2022, н.д. 
Гетманцев Д. О. та інші)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законів України щодо запровадження електронної акцизної марки та системи Е-
акциз контролю за обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8287-1 від 30.12.2022, 
н.д. Васильєв І.С., Холодов А.І.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законів України щодо запровадження електронної акцизної марки та системи Е-
акциз контролю за обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8237 від 28.11.2022, 
н.д. Холодов А.І.)

5. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (реєстр. № 6086 від 
23.09.2021, Кабінет Міністрів України), [Євроінтеграційний]

6. Проект Закону про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та перехідні 
положення" Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових 
особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної 
території України (реєстр. № 8274 від 09.12.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та інші)

7. Проект Закону про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 8300 від 
22.12.2022, н.д. Аллахвердієва І.В., Гетманцев Д.О. та інші)

8.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
платіжних послуг) (реєстр. № 4366 від 12.11.2020), друге читання, перегляд 
рішення.

9. Затвердження пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики до проекту порядку денного дев'ятої 
сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання

10. Затвердження плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики на період роботи дев'ятої сесії Верховної 
Ради України дев'ятого скликання

Порядок денний засідання Комітету затверджено. 

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо додаткової підтримки вітчизняної 
промисловості та бізнесу під час воєнного стану (реєстр. № 8298 від 22.12.2022, 
н.д. Арахамія Д.Г., Гетманцев Д. О. та інші) 

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 
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В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Холодов А.І., Железняк Я.І., 
Воробей С.І., Герега О.В., Бондар В.В., Заблоцький М.Б., Марусяк О.Р. 
Кисилевський Д.Д. та ін.
УХВАЛИЛИ:

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 
додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного 
стану (реєстр. № 8298 від 22.12.2022 року), включити до порядку денного 
восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками 
розгляду в першому читанні прийняти за основу з дорученням Комітету 
підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи, а також з урахуванням пропозицій щодо 
доопрацювання законопроекту в частині:

уточнення операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану 
вартість, в частині змін до підпункту 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 Податкового 
кодексу України щодо постачання цифрових поштових марок та нанесення 
електронної марки;

уточнення податкового періоду, з якого діятиме пільга з податку на додану 
вартість для операцій з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження, 
показу та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних 
фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України;

уточнення положень законопроекту щодо пільгових умов оподаткування 
рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин в 
частині руд заліза, які були видобуті і використані для виробництва готової 
металургійної продукції з метою уточнення механізму адміністрування пільги;

доповнення нових пунктів 69.32 і 69.33 підрозділу 10 розділу ХХ 
Податкового кодексу України положеннями щодо механізму подання 
уточнюючих податкових декларацій за попередні звітні періоди.

Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України доручити Голові Комітету з питань фінансів, податкової 
та митної політики Гетманцеву Д.О.

Голосування:  «за» - 21, «проти» - 1, «утримався» - 4.
Прийнято.

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного 
стану (реєстр. № 8299 від 22.12.2022, н.д. Арахамія Д.Г., Гетманцев Д. О. та інші)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Холодов А.І., Железняк Я.І., 
Воробей С.І., Герега О.В., Бондар В.В., Заблоцький М.Б., Марусяк О.Р., 
Кисилевський Д.Д.  та ін.
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УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного 
стану) (реєстр. № 8299 від 22.12.2022) включити до порядку денного восьмої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

 за наслідками розгляду законопроекту у першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, 
прийняти за основу вказаний законопроект з дорученням Комітету підготувати 
його до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету 
Гетманцева Д.О. 

Голосування:  «за» - 21, «проти» - 2, «утримався» - 1.
Прийнято.

3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про забезпечення електронної простежуваності обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах (реєстр. № 8286 від 15.12.2022, н.д. Гетманцев Д. О. та 
ін.)

Доповідач: Міністр цифрової трансформації Федоров М.А.
Співдоповідач:  Голова Комітету Гетманцев Д.О.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Холодов А.І., Воробей С.І., 
Заблоцький М.Б., Ковальчук О.В., Ніколаєнко А.І., Д.Молчанов, Чорноморов 
А.О., представники ДПС та ін.

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про забезпечення електронної простежуваності 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах (реєстр. № 8286 від 15.12.2022), включити до порядку 
денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект 
Закону України про забезпечення електронної простежуваності обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах (реєстр. № 8286 від 15.12.2022), з дорученням Комітету 
підготувати його до другого читання відповідно до частини першої статті 116 
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» з урахуванням таких 
пропозицій:
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переглянути строки впровадження електронної акцизної марки та 
Електронної системи простежуваності;

доповнити нормою щодо можливості нанесення електронної акцизної 
марки у графічному вигляді MatrixData, DotCode, не тільки у вигляді QR-коду;

встановити норму щодо безкоштовного генерування електронної акцизної 
марки та групового коду;

вилучити положення щодо маркування електронними акцизними марками 
вин, які оподатковуються за ставкою 0,01 грн, пива та слабоалкогольних напоїв 
міцністю до 8,5 %;

вилучити положення щодо блокування здійснення розрахункових операцій 
при продажу підакцизних товарів, які підлягають маркуванню електронними 
акцизними марками, передбачивши лише передачу даних про операції з 
реалізації товарів з порушенням їх маркування (немаркованих, з підробленими 
марками, проданими понад один раз або не отриманими по Електронній системі 
тощо) та доповнити підстави для здійснення перевірок за такими фактами;

доповнити нормами щодо маркування імпортованої продукції 
електронними акцизними марками на митному складі під митним контролем, а 
не тільки іноземним виробником (постачальником);

доповнити нормами щодо механізму повернення сум  акцизного податку, 
які сплачено на електронний рахунок та по яких електронні марки акцизного 
податку неотримані або відбулася їх деактивація;

переглянути складові транспортної частини АЕД;
доповнити положеннями щодо порядку та строки зарахування та сплату 

акцизного податку до бюджету;
додатково врегулювати питання емісії акцизних марок з метою 

забезпечення ефективного адміністрування акцизного податку;
та з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 

ініціативи. 
3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити голову Комітету Гетманцева Д.О.

Голосування:  «за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - 2.
Прийнято.

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

деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної 
простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах (реєстр. № 8287 від 15.12.2022, н.д. 
Гетманцев Д. О. та інші)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О.
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законів України щодо запровадження електронної акцизної марки та 
системи Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8287-1 від 
30.12.2022, н.д. Васильєв І.С., Холодов А.І.)
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Доповідач: заступник Голови Комітету Холодов А.І.
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законів України щодо запровадження електронної акцизної марки та 
системи Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8237 від 
28.11.2022, н.д. Холодов А.І.)

Доповідач: заступник Голови Комітету Холодов А.І.
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Холодов А.І., Воробей С.І., 
Заблоцький М.Б., Ковальчук О.В., представники ДПС та ін.

УХВАЛИЛИ: 
рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням 
електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах (реєстр. № 8287 від 
15.12.2022) та альтернативний до нього проект Закону України про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 
запровадження електронної акцизної марки та системи Е-акциз контролю за 
обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8287-1 від 30.12.2022) включити до 
порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання; 

2. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект 
Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності 
обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах (реєстр. № 8287 від 15.12.2022), з дорученням Комітету 
підготувати його до другого читання відповідно до частини першої статті 116 
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» з урахуванням таких 
пропозицій:

переглянути строки впровадження електронної акцизної марки та 
Електронної системи простежуваності;

доповнити нормою щодо можливості нанесення електронної акцизної 
марки у графічному вигляді MatrixData, DotCode, не тільки у вигляді QR-коду;

встановити норму щодо безкоштовного генерування електронної акцизної 
марки та групового коду;

вилучити положення щодо маркування електронними акцизними марками 
вин, які оподатковуються за ставкою 0,01 грн, пива та слабоалкогольних напоїв 
міцністю до 8,5 %;

вилучити положення щодо блокування здійснення розрахункових операцій 
при продажу підакцизних товарів, які підлягають маркуванню електронними 
акцизними марками, передбачивши лише передачу даних про операції з 
реалізації товарів з порушенням їх маркування (немаркованих, з підробленими 
марками, проданими понад один раз або не отриманими по Електронній системі 
тощо) та доповнити підстави для здійснення перевірок за такими фактами;
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доповнити нормами щодо маркування імпортованої продукції 
електронними акцизними марками на митному складі під митним контролем, а 
не тільки іноземним виробником (постачальником);

доповнити нормами щодо механізму повернення сум  акцизного податку, 
які сплачено на електронний рахунок та по яких електронні марки акцизного 
податку неотримані або відбулася їх деактивація;

переглянути складові транспортної частини АЕД.
доповнити положеннями щодо порядку та строки зарахування та сплату 

акцизного податку до бюджету;
додатково врегулювати питання емісії акцизних марок з метою 

забезпечення ефективного адміністрування акцизного податку;
та з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 

ініціативи. 
3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 

пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову Комітету 
Гетманцева Д.О.

Голосування:  «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 2.
Прийнято.

Рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України щодо запровадження електронної акцизної 
марки та системи Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів (реєстр. 
№ 8237 від 28.11.2022), поданий народним депутатом України Холодовим А. І., 
включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти одне з рішень, 
передбачених ч. 1 ст. 114 Регламенту, щодо проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 
запровадження електронної акцизної марки та системи Е-акциз контролю за 
обігом тютюнових виробів (реєстр. № 8237 від 28.11.2022), поданого народним 
депутатом України Холодовим А. І.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики Холодова А.І.

Голосування:  «за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

5. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (реєстр. № 6086 від 
23.09.2021, Кабінет Міністрів України), [Євроінтеграційний]

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 
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УХВАЛИЛИ:
 рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо електронної ідентифікації та 
електронних довірчих послуг, внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. 
№6086 від 21.09.2021) за наслідками розгляду в першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», прийняти за основу з дорученням Комітету підготувати його до 
другого читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи.

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – голову 
підкомітету з питань митної справи Комітету з питань фінансів, податкової та 
митної політики.

Голосування:  «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».

6. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та 

перехідні положення" Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових 
особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної 
території України (реєстр. № 8274 від 09.12.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та інші)

Доповідач: народний депутат Бондар В.В.
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Кисилевський 
Д.Д., представники ДМСУ.

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону про внесення змін до Розділу XXI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових 
особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної 
території України, поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О. 
та ін., (реєстр. № 8274 від 09.12.2022) включити до порядку денного восьмої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

 за наслідками розгляду у першому читанні, відповідно до пункту 1 частини 
першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, прийняти за основу з 
дорученням Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням 
пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету 
Гетманцева Д.О. 

Голосування:  «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».
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7. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 8300 від 
22.12.2022, н.д. Аллахвердієва І.В., Гетманцев Д.О. та інші)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., представники страхового 
ринку.
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про обов’язкове страхування цивільно- правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (реєстр. № 8300 від 
22.12.2022), внесений народним депутатом України Аллахвердієвою І.В. та 
іншими народними депутатами України, включити до порядку денного сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти 
його за основу.

2. Доповідачем від Комітету визначено голову підкомітету Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики Аллахвердієву І.В.

Голосування:  «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

Голосування про повернення до розгляду 
проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

платіжних послуг) (реєстр. № 4366) в другому читанні.

Голосування:  «за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».

8. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо платіжних послуг) (реєстр. № 4366 від 12.11.2020), друге читання, 
перегляд рішення.
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ: 

1. Переглянути рішення (висновок Комітету), прийняте 28 листопада 2022 
року (протокол № 123) до проекту Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України  (щодо платіжних послуг) (реєстр. № 4366), 
врахувавши у таблиці до другого читання наведені вище пропозиції, які були 
подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України», та містяться у порівняльній таблиці, наданій 
на засідання Комітету за №№ 39, 45, 164, 177, 182, 183.



10

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

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг) (реєстр. 
№ 4366) прийняти у 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 Голову підкомітету з питань 
функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики Василевську-Смаглюк О.М.

Голосування:  «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

9. СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. щодо пропозицій Комітету 

з питань фінансів, податкової та митної політики до проекту порядку денного 
дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та плану роботи 
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики на період роботи 
дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.
УХВАЛИЛИ: 

Затвердити пропозиції Комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики до проекту порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України 
дев'ятого скликання та план роботи Комітету з питань фінансів, податкової та 
митної політики на період роботи дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого 
скликання.

Голосування:  «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                                    Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                         Мотовиловець А.В.


