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Пропозиції та поправки до проекту

Реєстраційний № 5600

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень
_______________________________________
___________

-1- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Назву законопроекту викласти у такій
редакції:
Закон України Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень
-2- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

Назву законопроекту викласти наступним
чином:
«Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України»
-3- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Назву законопроєкту викласти в такій
редакції: «Проєкт закону про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»;
-4- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Закон України

Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень
_______________________________________
___________
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Назву законопроекту викласти в наступній
редакції: «Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо змін в
адмініструванні податків та збільшення бази
та ставок оподаткування»
-5- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Назву законопроекту викласти в такій
редакції: «Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо збільшення
ставок податків та змін у їх адмініструванні»;
-6- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Назву законопроекту викласти в наступній
редакції: «ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
збільшення бюджетних надходжень»
-7- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Викласти назву проекту в такій редакції:
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень та підвищення ставок
податків.».
-8- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Назву Закону викласти в наступній
редакції: «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
щодо
забезпечення
непомірного
навантаження на економіку України»
-9- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Назву законопроекту викласти наступним
чином:
«Проект Закону про внесення змін до
Податкового
кодексу
України
щодо
збільшення бюджетних надходжень шляхом
підвищення ставок податків, зміни бази
оподаткування та змін у адмініструванні»;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Назву законопроекту викласти наступним
чином: «Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо підвищення
ставок податків з метою збільшення доходів
бюджетів всіх рівнів»
-11- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Викласти назву проекту в такій редакції:
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо підвищення ставок податків та
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень».
-12- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Назву законопроекту доповнити словами
"та збільшення повноважень контролюючих
органів".
-13- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Назву законопроекту викласти в такій
редакції: «Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо збільшення
ставок податків та змін у їх адмініструванні»
-14- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Назву законопроекту викласти в такій
редакції: «Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо збільшення
ставок податків для забезпечення бюджетних
надходжень»
-15- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Назву
редакції:
внесення
України
України»;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

законопроекту викласти в такій
«Проект Закону України «Про
змін до Податкового кодексу
та деяких законодавчих актів
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-16- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Назву Закону викласти в наступній
редакції:
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
щодо
забезпечення
непомірного
навантаження на економіку України»
-17- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
1.
Назву
законопроекту
викласти
наступним чином:
«Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо збільшення
бюджетних надходжень»
-18- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)
Назву законопроекту викласти в наступній
редакції: «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законів України
щодо збільшення бюджетних надходжень»
-19- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Назву Закону викласти в наступній
редакції: «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
щодо
забезпечення
непомірного
навантаження на економіку України»
7

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

8

I. Внести до Податкового кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№ 13—17, ст. 112) такі зміни:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-20- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

пункт 3.1 статті 3 викласти в такій редакції:
"3.1. Податкове законодавство України
складається з Конституції України; цього
Кодексу; Митного кодексу України та інших
законів з питань митної справи у частині
регулювання правовідносин, що виникають у
зв'язку з оподаткуванням митом операцій з
переміщення товарів через митний кордон
України (далі - законами з питань митної

порушення ст. 116
Регламенту

I. Внести до Податкового кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№№ 13—17, ст. 112) такі зміни:

4
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

справи); законів з питань місцевого
самоврядування у частині регулювання
правовідносин, що виникають у зв'язку з
оподаткуванням місцевими податками та
зборами; чинних міжнародних договорів,
згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України і якими
регулюються
питання
оподаткування;
нормативно-правових актів, прийнятих на
підставі та на виконання цього Кодексу та
законів з питань митної справи; рішень
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування з питань
місцевих податків та зборів, прийнятих за
правилами, встановленими цим Кодексом."
-21- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

9

1. У статті 12:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: « пункт 4.1.9
частини 4.1. статті 4 Податкового кодексу
викласти в редакції: «4.1.9. стабільність зміни до будь-яких елементів податків та
зборів не можуть вноситися пізніш як за шість
місяців до початку нового бюджетного
періоду, в якому будуть діяти нові правила та
ставки. Податки та збори, їх ставки, а також
податкові пільги не можуть змінюватися
протягом бюджетного року. Порушення цього
принципу тягне за собою наслідки у вигляді
відкладення початку дії таких змін, в порядку,
встановленому цим Кодексом;»
-22- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «частину 4.5.
статті 4 Податкового кодексу викласти в
редакції: 25 «4.5. При зміні (встановленні,
розширенні, скасуванні, звуженні) існуючих
податкових пільг такі зміни застосовуються з
наступного бюджетного року.»
-23- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Враховано

1. У статті 12:
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№

10

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 1 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
1. У статті 12:
1) у пункті 12.3:
абзаци сьомий та восьмий пункту 12.3.3
викласти в такій редакції:
"Звітність в розрізі платників податків
надається контролюючим органом за запитом
органу місцевого самоврядування протягом
20 днів з моменту отримання ним запиту.
Порядок надання звітності в розрізі
платників податків органам місцевого
самоврядування затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику";
2) пункт 12.4 доповнити підпунктом 12.4.5.
такого змісту:
«12.4.5.
надання
інформації
контролюючим
органам
за
місцезнаходженням земельних ділянок щодо
виділених земельних ділянок у натурі (на
місцевості) власникам земельних часток (паїв)
на підставі рішень органу місцевого
самоврядування з наданням копій таких
документів:
документа, що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України (паспорта
громадянина);
реєстраційного номеру облікової картки
платника податків;
кадастрового плану земельної ділянки з
проекту землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв);
сертифікату на право на земельну частку
(пай) (за наявності).
Така
інформація
надається
у
електронному вигляді у порядку та за
формою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України».
-24- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

1) у пункті 12.3:
абзаци сьомий та восьмий підпункту 12.3.3
викласти в такій редакції:
"Звітність в розрізі платників податків
надається контролюючим органом за запитом
органу місцевого самоврядування протягом
20 днів з моменту отримання ним запиту.
Порядок надання звітності в розрізі
платників податків органам місцевого
самоврядування затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику";
2) пункт 12.4 доповнити підпунктом 12.4.5.
такого змісту:
«12.4.5.
надання
інформації
контролюючим
органам
за
місцезнаходженням земельних ділянок щодо
виділених земельних ділянок у натурі (на
місцевості) власникам земельних часток (паїв)
на підставі рішень органу місцевого
самоврядування з наданням копій таких
документів:
документа, що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України (паспорта
громадянина);
реєстраційного номеру облікової картки
платника податків;
кадастрового плану земельної ділянки з
проекту землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв);
сертифікату на право на земельну частку
(пай) (за наявності).
Така
інформація
надається
у
електронному вигляді у порядку та за
формою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України».

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункту 1 Розділу І доповнити підпунктом
такого змісту:
«1) у пункті 12.3 підпункт 12.3.4 викласти
в такій редакції:
«12.3.4. Рішення про встановлення
місцевих податків та зборів офіційно
оприлюднюється
відповідним
органом
місцевого самоврядування, зокрема, на
офіційних сторінках у мережі Інтернет, до 25
липня року, що передує бюджетному періоду,
в
якому
планується
застосування
встановлюваних місцевих податків та/або
зборів або змін (плановий період). В іншому
разі
норми
відповідних
рішень
застосовуються
не
раніше
початку
бюджетного періоду, що настає за плановим
періодом.
Такі
рішення
органів
місцевого
самоврядування не є регуляторними актами в
розумінні Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської
діяльності»
і
частини
дванадцятої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні.
До цих актів не застосовуються вимоги
Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».».
У зв’язку з цим підпункти 1-2 вважати
підпунктами 2-3 відповідно.
-25- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
До частини 1 розділу 1 законопроекту
додати новий пункт у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

1) в абзацах 7 і 8 пункту 12.3.3. після слів
"в розрізі платників податків" слова
"юридичних осіб" виключити.
-26- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

третій-дев’ятий абзаци підпункту 12.3.3
замінити абзацом такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику не пізніше 25 серпня
поточного року складає зведену інформацію
про розмір та дату встановлення ставок
місцевих податків та/або зборів на
відповідних територіях, а також про
встановлені на відповідних територіях
податкові пільги та не пізніше 25 вересня
поточного року оприлюднює на своєму
офіційному веб-сайті зведену інформацію про
розмір та дату встановлення на відповідних
територіях ставок місцевих податків та/або
зборів, а також про встановлені на
відповідних територіях податкові пільги.»;
-27- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

десятий абзац підпункту 12.3.3 викласти у
такій редакції:
«Орган місцевого самоврядування у
десятиденний строк з дня затвердження
технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель направляє в
електронній формі до центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику та
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних
відносин, інформацію про нормативну
грошову оцінку земель у порядку та за
формою, затвердженими Кабінетом Міністрів
України.»»;
-28- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

абзац перший підпункту 12.3.3. пункту
12.3 статті 12 викласти в наступній редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"12.3.3. Сільські, селищні, міські ради та
ради об’єднаних територіальних громад,
створені згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад,
надсилають у десятиденний строк з дня
прийняття рішень, але не пізніше 25 липня
року, що передує бюджетному періоду, в
якому
планується
застосовування
встановлених місцевих податків та/або зборів
та податкових пільг зі сплати місцевих
податків та/або зборів, до центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику, в електронному вигляді інформацію
щодо ставок та податкових пільг зі сплати
місцевих податків та/або зборів у порядку та
за формою, затвердженими Кабінетом
Міністрів України, та копії прийнятих рішень
про встановлення місцевих податків та/або
зборів та про внесення змін до таких рішень."
-29- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 2 пункту 2 Розділу І (щодо пункту
12.4) викласти у такій редакції:
«2) пункт 12.4 доповнити підпунктом
такого змісту:
«12.4.4. адміністрування місцевих податків
та зборів.»»;
-30- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 1 розділу
виключити.
-31- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

Виключити
-32- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 1 розділу І виключити.
-33- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
У частині 1 розділу І додати новий пункт
в такій редакції:

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«1) у абзаці 7 пункту 12.3.3 замість слів
«юридичних осіб» додати слова «суб’єктів
господарювання (в тому числі про суми
податкового боргу у розрізі суб’єктів
господарювання)».
-34- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
У частині 1 розділу І додати новий пункт в
такій редакції:
«2) у абзаці 7 пункту 12.3.3 цифру «20»
замінити цифрою «5».
-35- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
У частині 1 розділу І додати новий пункт в
такій редакції:
3) після абзацу 7 пункту 12.3.3 додати
новий абзац у такій редакції: «Звітність у
розрізі фізичних осіб, які мають податковий
борг більше однієї мінімальної заробітної
плати встановленої Державним бюджетом на
відповідний податковий рік надається
контролюючим органом за запитом органу
місцевого самоврядування протягом 20 днів з
моменту отримання ним запиту.»
-36- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
У частині 1 розділу І додати новий пункт в
такій редакції:
4) у абзаці 11 пункту 12.3.3 замість слів
«юридичних осіб» додати слова «суб’єктів
господарювання та фізичних осіб».
-37- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)
Пункт перший розділу І законопроекту
виключити
-38- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
В діючій редакції
абзацу 11 пункту 12.3.3
слів «юридичних осіб»
не має.
Відхилено

Відхилено

Пункт 1 розділу І виключити.
-39- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункт 1 розділу І виключити.
-40- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 1 розділу І проєкту виключити.
-41- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Пункт 1 розділу І законопроєкту
виключити;
-42- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Пункт 1 виключити.
-43- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 1 розділу І виключити.
11

1) пункт 12.4 доповнити підпунктом 12.4.5
такого змісту:

-44- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 пункту 1
розділу I виключити.
-45- Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)

Відхилено

12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів (у випадку не подання такою
особою документів на оформлення земельної
ділянки).
-46- Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти в
такій редакції: «1) пункт 12.4 доповнити
підпунктом 12.4.5 такого змісту:
-47- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Пункту 1 частини 1 розділу 1
законопроекту викласти в такій редакції: "1)

Відхилено

правка
вносилась
депутатом і стосується
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

пункт 12.4 доповнити підпунктами 12.4.5,
12.4.6 такого змісту:"

нового пункту 12.4.6. В
окремій правці депутата
є під номером 121.
Відхилено

-48- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
До пункту 1 частини 1 розділу 1
законопроекту додати новий абзац у такій
редакції: "12.4.6. адміністрування місцевих
податків та зборів.".
-49- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 розділу І вилучити;
-50- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-51- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-52- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

Пункт 1 статті 1 розділу 1 виключити.
-53- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 розділу І виключити.
-54- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 1 пункту 1 розділу І виключити.

Відхилено

-55- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

1. Підпункт 1 пункту 1 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
виключити норму із законопроекту щодо
внесення до Податкового кодексу положень
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

щодо боротьби з відсутністю у користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільним зайняттям земельної
ділянки шляхом оподаткування таких
земельних ділянок.
Адже в подальшому такі норми можуть
бути, навпаки, використані для легалізації
самозахоплених земельних ділянок.
Пропоноване
вирішення
проблеми
відсутності
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільного зайняття земельної
ділянки має вирішуватись не шляхом їх
оподаткування, а через удосконалення
механізмів
контролю
за
земельними
ділянками, відповідальності за користування
земельними
ділянками
без
правовстановлюючих
документів,
відшкодування втрат власників, у тому числі,
бюджетних втрат, спрощення порядку
оформлення відповідних документів.
-56- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Пункт 12 виключити
Обгрунтування
Ведення обліку товарних запасів для
юридичних та фізичних осіб регулюється
іншими законодавчими актами, а саме - Закон
України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Національні
положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку та ін.
Фізичні особи-підприємці ведуть облік з
метою визначення об’єкта оподаткування,
керуючись
положеннями
Податкового
Кодексу, а саме – ст.177 – підприємці на
загальній системі оподаткування, та ст. 296 –
підприємці
на
спрощеній
системі
оподаткування.
-57- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 1 розділу І виключити
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-58- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
Підпункт 1 пункту 1
законопроекту виключити;
-59- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
І

1. Підпункт 1 пункту 1 розділу І
виключити.
-60- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 12.4 статті 12 Податкового
кодексу України підпункт 12.4.5 «прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів. Рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, до 1 числа місяця, що настає за
місяцем у якому прийнято таке рішення,
надаються
органами
місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням
земельної
ділянки»
виключити.
-61- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 1 пункту 1 розділу І виключити.
-62- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 12.4.5 пункту 12.4 статті 12
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту вважати підпунктом 12.4.4
Підпункт 12.4.5 пункту 12.4 статті 12
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-63- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 1 пункту 1 Розділу
законопроекту – виключити
-64- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
І
Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1. У статті 12:
1) пункт 12.4 доповнити підпунктом 12.4.5
такого змісту:
«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем,
фермерським
господарством, громадським формуванням
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів. Рішення
про встановлення факту користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем,
фермерським
господарством, громадським формуванням
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».»
-65- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-66- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) пункт 12.4 доповнити підпунктом
12.4.5 такого змісту:
«12.4.5. прийняття рішення про звернення
до контролюючих органів щодо подання в
інтересах органу місцевого самоврядування
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позову про стягнення з осіб, які фактично
користуються земельною ділянкою державної
та/або комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайнятими земельними
ділянками державної та/або комунальної
власності, недоотриманих доходів у вигляді
орендної плати за такі земельні ділянки.
Таке
звернення
направляється
до
контролюючого
органу
за
місцем
знаходження відповідної земельної ділянки
державної та/або комунальної власності.
До звернення додаються:
1) належним чином засвідчені докази
щодо:
ідентифікації земельної ділянки, яка
відповідає критеріям, визначеним в абзаці
першому цього підпункту;
ідентифікації фізичної чи юридичної
особи, яка фактично використовує таку
земельну ділянку;
підтвердження
факту
використання
ідентифікованою особою земельної ділянки
державної та/або комунальної власності без
належної правової підстави;
2) рішення про надання у встановленому
законодавством
порядку
повноважень
контролюючому
органу
про
подання
відповідного позову до суду.».
-67- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 1 пункту 1 розділу І виключити.
-68- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Підпункт 1 пункту 1 розділу
законопроекту виключити.
-69- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
І
Відхилено

підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту
виключити

16

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-70- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Підпункт 1 пункту 1 Розділу
законопроекту виключити;
-71- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
1

Підпункт 1 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1. У статті 12:
1) пункт 12.4 доповнити підпунктом 12.4.5
такого змісту:
«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, а також
фізичною особою-підприємцем земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів. Рішення про встановлення факту
користування юридичною, фізичною особою,
а також фізичною особоюпідприємцем
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».»
-72- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 1 пункту 1 розділу І виключити.
-73- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити підпункт 1 пункту 1 розділу І.
-74- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

Виключити підпункт 1 пункту 1 розділу І.
-75- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230)
Підпункт перший пункту 1 Розділу І (щодо
доповнення новим підпунктом 12.4.5 пункту
12.5 статті 12 Податкового кодексу України)
виключити.
-76- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Відхилено

1) пункт 12.4 доповнити підпунктом 12.4.5
такого змісту:
«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем,
фермерським
господарством, громадським формуванням
або організацією земельною ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
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документів. Рішення про встановлення факту
користування юридичною, фізичною особою,
фізичною особою-підприємцем, фермерським
господарством, громадським формуванням
або організацією земельною ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
документів, до 1 числа місяця, що настає за
місяцем у якому прийнято таке рішення,
надаються
органами
місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».
-77- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 розділу І виключити.

12

“12.4.5. прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів.

-78- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 1 Розділу I виключити

Відхилено

-79- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 Розділу
законопроекту – виключити.
-80- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

І

підпункт 2 пункту 1 Розділу І (щодо пункту
12.4) викласти в такій редакції:
«2) пункт 12.4 доповнити підпунктом
12.4.5 такого змісту:
«12.4.5.
прийняття
рішень
про
встановлення
фактів
фактичного
використання власниками нерухомого майна
(у тому числі об’єктів незавершеного
будівництва) земельних ділянок за відсутності
належним чином оформлених речових прав на
такі земельні ділянки.
Таке рішення приймається за результатами
проведеної
уповноваженими
особами
перевірки в рамках здійснення державного
контролю за використанням та охороною
земель.»;
-81- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Відхилено
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Абзац другий підпункту 1 пункту 1 розділу
I виключити.
-82- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-83- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-84- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою
державної або
комунальної
власності без оформлення або з порушенням
порядку оформлення правовстановлюючих
документів.
-85- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити

Відхилено

-86- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Відхилено

1. Абзаци другий- третій підпункту 1
пункту 1 Розділу I законопроекту викласти в
такій редакції: «12.4.5. прийняття рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, а також
фізичною особою-підприємцем земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів. Рішення про встановлення факту
користування юридичною, фізичною особою,
а також фізичною особою-підприємцем
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної власності без оформлення

20

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

правовстановлюючих
документів,
до
останнього числа місяця, що настає за місяцем
у якому прийнято таке рішення, надаються
органами
місцевого
самоврядування
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки.».
-87- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

2. Абзац другий підпункту 1 пункту 1
розділу І викласти у такій редакції: “12.4.5.
прийняття рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів. Рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, до 1 числа місяця, що настає за
місяцем у якому прийнято таке рішення,
надаються
органами
місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки в
електронному вигляді інформацію щодо
ставок та податкових пільг зі сплати місцевих
податків та/або зборів у порядку та за
формою, затвердженими Кабінетом Міністрів
України, копії прийнятих рішень про
встановлення місцевих податків та/або зборів
та про внесення змін до таких рішень”.
-88- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзаци другий- третій підпункту 1 пункту
1 Розділу І законопроекту – викласти в такій
редакції: «12.4.5. прийняття рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем,
громадською
організацією земельною ділянкою державної
та комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною, фізичною особою,
фізичною особою-підприємцем, громадською
організацією земельною ділянкою державної
та комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки.».
-89- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзаци другий та третій підпункту 1
пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«12.4.5. прийняття рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності за
відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки.
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної
власності
за
відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем, в якому прийнято таке
рішення, надаються органами місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки та
платнику податків»
-90- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) пункт 12.4 доповнити підпунктом 12.4.5
такого змісту:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем земельною ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
документів. Рішення про встановлення факту
користування юридичною, фізичною особою,
фізичною особою-підприємцем земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, до 1 числа місяця, що настає за
місяцем у якому прийнято таке рішення,
надаються
органами
місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».»
-91- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзаци другий та третій підпункту 1
пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною особою або фізичною особоюпідприємцем земельною ділянкою державної
та комунальної власності за відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки. Рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною особою або фізичною особоюпідприємцем земельною ділянкою державної
та комунальної власності за відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем, в якому прийнято таке
рішення, надаються органами місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

-92- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Абзаци другий- третій підпункту 1 пункту
1 Розділу І законопроекту – викласти в такій
редакції:
«12.4.5
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем,
релігійною
організацією земельною ділянкою державної
та комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів.
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною, фізичною особою,
фізичною особою-підприємцем, релігійною
організацією земельною ділянкою державної
та комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки.».
-93- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 1 пункту 1 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«12.4.5.
прийняття
рішення
щодо
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів.
Рішення щодо встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки, а
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також особі, щодо якої прийняте таке
рішення».
-94- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту
викласти в наступній редакції: «1) пункт 12.4
доповнити підпунктом 12.4.5 такого змісту:
«12.4.5. прийняття рішення про встановлення
факту користування юридичною, фізичною
особою, а також громадською організацією
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів. Рішення
про встановлення факту користування
юридичною, фізичною особою, а також
громадською
організацією
земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, до останнього числа місяця, що
настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення, надаються органами місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки»»
-95- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Підпункт 12.4.5 статті 12 виключити.
-96- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 1
розділу І викласти у такій редакції:
«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів.
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
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Висновки, обґрунтування

комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».
-97- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Абзаци другий- третій підпункту 1 пункту
1 Розділу І законопроекту – викласти в такій
редакції:
«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем,
фермерським
господарством
земельною
ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
документів.
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною, фізичною особою,
фізичною особою-підприємцем, фермерським
господарством
земельною
ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
документів, до 1 числа місяця, що настає за
місяцем у якому прийнято таке рішення,
надаються
органами
місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».
-98- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Пункт 12.4.5. статті 12 Податкового
кодексу України виключити
-99- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 12.4.5 пункту 12.4 статті 12
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту вважати підпунктом 12.4.4

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-100- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 12.4.5 пункту 12.4 статті 12
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-101- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзаци другий та третій підпункту 1
пункту 1 розділу І замінити абзацами такого
змісту:
«12.4.5. прийняття рішення про звернення
до контролюючих органів щодо подання в
інтересах органу місцевого самоврядування
позову про стягнення з осіб, які
використовують земельну ділянку державної
та/або комунальної власності без належної
правової
підстави
(без
оформлення
правовстановлюючих документів, самовільно
зайняті земельні ділянки), недоотриманих
доходів у вигляді орендної плати за такі
земельні
ділянки
та/або
стягнення
відповідних збитків.
Звернення
органу
місцевого
самоврядування
направляється
до
контролюючого
органу
за
місцем
знаходження відповідної земельної ділянки
державної та/або комунальної власності.
До такого звернення додаються:
відповідні докази, що:
ідентифікують
відповідну
земельну
ділянку державної та/або комунальної
власності,
яка
відповідає
критеріям,
визначеним в абзаці першому цього
підпункту;
ідентифікують фізичну чи юридичну
особу, яка фактично використовує таку
земельну ділянку;
підтверджують фактичне користування
ідентифікованою
особою
земельною
ділянкою державної та/або комунальної
власності без належної правової підстави;
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документи про надання у встановленому
законодавством
порядку
повноважень
контролюючому
органу
про
подання
відповідного позову до суду в інтересах
органу місцевого самоврядування.».
-102- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпунктом 12.4.5 пункту 12.4 статті 12
Податкового кодексу України такого змісту:
«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів.
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем, в якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки.»
виключити.
-103- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзаци другий та третій підпункту 1
пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«12.4.5. прийняття рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності за
відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки.
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної
власності
за
відсутності

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем, в якому прийнято таке
рішення, надаються органами місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».
-104- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзаци другий та третій підпункту 1
пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«12.4.5. прийняття рішення про встановлення
факту користування юридичною особою або
фізичною особою-підприємцем земельною
ділянкою державної та комунальної власності
за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки.
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною особою або
фізичною особою-підприємцем земельною
ділянкою державної та комунальної власності
за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки, до 1
числа місяця, що настає за місяцем, в якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».
-105- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 12.4.5пункту 12.4 Розділу I
законопроєкту виключити.
-106- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 12.4.5 пункту 12.4 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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прийняття рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
документів.
-107- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 12.4.5 пункту 12.4 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
прийняття рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
документів для вжиття до них заходів згідно із
законодавством.
-108- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 12.4.5 пункту 12.4 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
прийняття рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
відповідних
правовстановлюючих документів.
-109- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 12.4.5 пункту 12.4 статті 12
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту вважати підпунктом 12.4.4
-110- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 12.4.5 пункту 12.4 статті 12
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-111- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
13

Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем, в якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки.”;

-112- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу
I виключити.
-113- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено

Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
державної влади, місцевого самоврядування
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки.
-114- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-115- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзаци другий, третій підпункту 1 пункту
1 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем, а також фермерським
господарством
земельною
ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
документів.
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною, фізичною особою,
фізичною особою-підприємцем, а також
фермерським
господарством
земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, до 1 числа місяця, що настає за
місяцем у якому прийнято таке рішення,
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надаються
органами
місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки.».
-116- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-117- Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)

Відхилено

Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів (у випадку
не подання такою особою документів на
оформлення земельної ділянки), до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки.
-118- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзаци другий та третій підпункту 1
пункту 1 розділу І замінити абзацом такого
змісту:
«12.4.5. звернення до суду із заявою про
встановлення факту, що має юридичне
значення щодо користування юридичною або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності за
відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки»
-119- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Підпункт 1) пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) пункт 12.4 доповнити підпунктом 12.4.5
такого змісту: «12.4.5. прийняття рішення про
встановлення
факту
користування
громадянином або юридичною особою
земельною
ділянкою
державної
та
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комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів. Рішення
про встановлення факту користування
громадянином або юридичною особою
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».
-120- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності без оформлення або з
порушенням
порядку
оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки.
-121- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)
В п.п. 12.4.5. п. 12.4 Податкового кодексу
України додати нове речення такого змісту
"Зазначене рішення, а також подальша сплата
податків не може бути підставою визнання
правомірним
користування
земельною
ділянкою без належних правових підстав та
пом'якшення юридичної відповідальності
винних осіб."
-122- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити
-123- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзаци другий- третій підпункту 1 пункту
1 Розділу І законопроекту – викласти в такій
редакції: «12.4.5. прийняття рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем,
громадським
формуванням земельною ділянкою державної
та комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів. Рішення
про встановлення факту користування
юридичною, фізичною особою, фізичною
особою-підприємцем,
громадським
формуванням земельною ділянкою державної
та комунальної власності без оформлення
правовстановлюючих документів, до 1 числа
місяця, що настає за місяцем у якому
прийнято таке рішення, надаються органами
місцевого самоврядування відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки.».
-124- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

1. Підпункт 1 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1. У статті 12:
1) пункт 12.4 доповнити підпунктом 12.4.5
такого змісту:
«12.4.5.
прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування
юридичною, фізичною особою, а також
громадською
організацією
земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів. Рішення про встановлення факту
користування юридичною, фізичною особою,
а також громадською організацією земельною
ділянкою державної та комунальної власності
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Висновки, обґрунтування

без
оформлення
правовстановлюючих
документів, до 1 числа місяця, що настає за
місяцем у якому прийнято таке рішення,
надаються
органами
місцевого
самоврядування
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки».»
-125- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 12.4 статті 12 викласти в такій
редакції:
«12.4. До повноважень сільських,
селищних, міських рад та рад об’єднаних
територіальних громад, що створені згідно із
законом
та
перспективним
планом
формування територій громад, щодо податків
та зборів належать:
12.4.1. встановлення ставок місцевих
податків та зборів в межах ставок, визначених
цим Кодексом;
12.4.2. визначення переліку податкових
агентів згідно із статтею 268 цього Кодексу;
12.4.3.
прийняття
рішення
про
встановлення місцевих податків та зборів,
зміну
розміру
їх
ставок,
об'єкта
оподаткування, порядку справляння чи
надання податкових пільг, яке тягне за собою
зміну податкових зобов'язань платників
податків та яке набирає чинності з початку
бюджетного періоду.»
-126- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 3 пункту 1 Розділу І (щодо пункту
12.5) виключити;
-127- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 Розділу
законопроекту – виключити.
-128- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
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Висновки, обґрунтування

«2) пункт 12.5. доповнити абзацом такого
змісту:
«На рішення про встановлення місцевих
податків та зборів, прийняті на підставі і на
виконання вимог Податкового Кодексу
України, розповсюджується дія законодавства
про правові та організаційні засади реалізації
державної регуляторної політики».»
-129- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

2. Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) пункт 12.5. доповнити абзацом такого
змісту:
«На рішення про встановлення місцевих
податків та зборів, прийняті на підставі і на
виконання вимог Податкового Кодексу
України, розповсюджується дія законодавства
про правове регулювання господарських
відносин, а також адміністративних відносин
між регуляторними органами або іншими
органами державної влади та суб’єктами
господарювання».»
-130- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) пункт 12.5 доповнити абзацом такого
змісту: “На рішення про встановлення
місцевих податків та зборів, прийняті на
підставі і на виконання вимог цього Кодексу,
розповсюджується дія законодавства про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності.”.»
-131- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) пункт 12.5. доповнити абзацом такого
змісту:
«На рішення про встановлення місцевих
податків та зборів, прийняті на підставі і на
виконання
вимог
цього
Кодексу,
поширюється дія законодавства про засади
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
-132- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

2) пункт 12.5 доповнити абзацом такого
змісту:
-133- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 2 пункту 1
розділу I виключити.
-134- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 2 частини 1 розділу 1 законопроекту
(зміни до п. 12.5 ст. 12 ПКУ) виключити.
-135- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 Розділу І проекту
Закону виключити.
-136- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-137- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 розділу І
законопроєкту (зміни до пункту 12.5 статті 12
Податкового кодексу України) виключити.
-138- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 розділу І
законопроєкту (зміни до пункту 12.5 статті 12
Податкового кодексу України) виключити.
-139- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Підпункт 2) пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«пункт 12.5. доповнити абзацом такого
змісту: «пункт 12.4 доповнити підпунктом
12.4.5 такого змісту:
«На
рішення
або
будь-які
інші
нормативно-правові акти про встановлення
місцевих податків та зборів, прийняті на
підставі і на виконання вимог цього Кодексу,
розповсюджується дія законодавства щодо
реалізації державної регуляторної політики».
-140- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 2) пункту 1 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування: Законом України «Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» встановлено
обов’язкові засади здійснення державної
регуляторної
політики
органами
та
посадовими
особами
місцевого
самоврядування – особливості планування та
підготовки проєктів регуляторних актів,
аналізу їх регуляторного впливу, особливості
розгляду та оприлюднення. Відтак, виведення
окремих нормативно-правових актів, які
мають регуляторний вплив на господарську
діяльність,
з-під
дії
цього
Закону
унеможливить
забезпечення
відкритої
процедури прийняття відповідних рішень
сільськими, селищними, міськими радами та
радами об’єднаних територіальних громад
шляхом звуження конституційного права
платників податків на врахування їхньої
думки на всіх етапах розробки та прийняття
регулювань (ст. 57 Конституції України), а
також порушить один із базових принципів
державної регуляторної політики, а саме
прозорості та врахування громадської думки,
визначений ст. 4 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
-141- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-142- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Підпункт 2 пункту 1 Розділу проекту I
виключити.
-143- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

3. Підпункт 1 пункту 2 розділу І
виключити.
-144- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І виключити
-145- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
1. Запропонований абзац пункту 12.5 статті
12 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити.
-146- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 12.5 викласти в такій редакції:
«2.5. Офіційно оприлюднене рішення про
встановлення місцевих податків та/або зборів,
а також зміну розміру їх ставок, об’єкта
оподаткування, порядку справляння чи
надання податкових пільг або про внесення
змін до таких рішень є нормативно-правовим
актом з питань оподаткування місцевими
податками та зборами, який набирає чинності
з
урахуванням
строків,
передбачених
підпунктом 12.3.4 цієї статті.»;
-147- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-148- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 розділу
законопроекту виключити
-149- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

І

Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) пункт 12.5 доповнити абзацом такого
змісту: “На рішення про встановлення
місцевих податків та зборів, прийняті на
підставі і на виконання вимог цього Кодексу,
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розповсюджується дія законодавства у сфері
здійснення державної регуляторної політики
та регуляторної діяльності”.»
-150- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1) пункту 2
Розділу І законопроекту виключити.
-151- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту
виключити
-152- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 Розділу
законопроекту виключити
-153- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

1

Виключити підпункт 2) пункту 1 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-154- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І виключити.

Відхилено

-155- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І (щодо
доповнення новим абзацом пункту 12.5 статті
12 Податкового кодексу України) виключити.
-156- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Запропонований абзац пункту 12.5 статті
12 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити.
-157- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 1 Розділу I виключити

Відхилено

-158- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1
законопроекту – виключити.

Розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І
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№

15

Редакція, прийнята в першому читанні

“На рішення про встановлення місцевих
податків та зборів, прийняті на підставі і на
виконання вимог цього Кодексу, не
поширюється дія законодавства щодо
здійснення державної регуляторної політики
та регуляторної діяльності.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-159- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І виключити;

Відхилено

-160- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 12.5 статті 12 Розділу I
законопроєкту виключити. (залишити чинну
редакцію пункту).
-161- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Запропонований абзац пункту 12.5 статті
12 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити.
-162- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу
I виключити.
-163- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)
Новий абзац пункту 12.5 ст. 12
Податкового кодексу України - виключити
-164- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити
-165- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити абзац
-166- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити абзац
-167- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено
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Абзац другий підпункту 1) пункту 2
Розділу І законопроекту виключити.
-168- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Новий абзац третій пункту 12.5 статті 12
виключити.
-169- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
-170- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-171- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції: «На
рішення про встановлення місцевих податків
та зборів, прийняті на підставі і на виконання
вимог Податкового Кодексу України,
розповсюджується дія законодавства у сфері
здійснення державної регуляторної політики
та регуляторної діяльності.».
-172- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу
І викласти в такій редакції: «Рішення органів
місцевого самоврядування про встановлення
місцевих податків та зборів на підставі і на
виконання
вимог
цього
Кодексу,
приймаються із дотриманням законодавства
щодо здійснення державної регуляторної
політики та регуляторної діяльності.».
-173- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
В абзаці другому підпункту 2 пункту 1
розділу І слова «не поширюється» замінити
словом «поширюється».
-174- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Абзац 1 пункту 2 частини 1 розділу 1
законопроекту викласти в такій редакції: "На
проекти рішень, рішення про встановлення
місцевих податків та/або зборів, а також зміну
розміру їх ставок, об’єкта оподаткування,
порядку справляння чи надання податкових
пільг або про внесення змін до таких рішень,
які прийняті на підставі і на виконання вимог
цього Кодексу, не поширюється дія Закону
України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" та
Закону України "Про державну допомогу
суб’єктам господарювання.".
-175- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 2 пункту 1
розділу І слова «не поширюється дія
законодавства щодо здійснення державної
регуляторної політики та регуляторної
діяльності»
замінити
таким
словами
«поширюється дія Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності».
-176- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

2. Абзац другий підпункту 2 пункту 1
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «На рішення про встановлення
місцевих податків та зборів, прийняті на
підставі і на виконання вимог Податкового
Кодексу
України,
поширюється
дія
законодавства щодо реалізації державної
регуляторної політики».
-177- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“На рішення про встановлення місцевих
податків та зборів, прийняті на підставі і на
виконання вимог цього Кодексу, не
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поширюється дія законодавства щодо
здійснення державної регуляторної політики
та регуляторної діяльності.”.».
-178- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 Розділу
І законопроекту – викласти в такій редакції:
«На рішення про встановлення місцевих
податків та зборів, прийняті на підставі і на
виконання
вимог
цього
Кодексу,
розповсюджується дія законодавства про
правові та організаційні засади реалізації
державної регуляторної політики.
-179- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 3 пункту 2 Розділу І (щодо пункту
12.5) викласти у такій редакції:
«3) другий абзац пункту 12.5. викласти у
такій редакції:
«Платники місцевих податків та зборів при
визначенні своїх податкових зобов’язань
можуть використовувати зведену інформацію,
розміщену
на
офіційному
веб-сайті
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.
Такі
платники
звільняються
від
відповідальності у разі, якщо у зведеній
інформації, розміщеній на офіційному вебсайті, виявлено розбіжності між даними
офіційно оприлюдненого рішення про
встановлення місцевих податків та/або зборів
або про внесення змін до таких рішень.
У такому разі до таких платників податку
штрафні санкції та пеня, передбачені цим
Кодексом за порушення податкового та
іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи, що спричинені такою
розбіжністю, не застосовуються, підстав для
притягнення платника податків та/або його
посадових осіб до відповідальності немає.»»;
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-180- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу
І викласти в такій редакції:
«Рішення
органів
місцевого
самоврядування про встановлення місцевих
податків та зборів, зміну будь-яких елементів
місцевих податків та зборів, приймаються на
підставі і на виконання вимог цього Кодексу
із
дотриманням
законодавства
щодо
здійснення державної регуляторної політики
та регуляторної діяльності.».
-181- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 Розділу
І законопроекту – викласти в такій редакції:
«На рішення про встановлення місцевих
податків та зборів, прийняті на підставі і на
виконання
вимог
цього
Кодексу
розповсюджується дія законодавства щодо
реалізації державної регуляторної політики».
-182- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу
І законопроекту доповнити словами "в частині
здійснення аналізу регуляторного впливу".
-183- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 Розділу
І законопроекту – викласти в такій редакції:
«На рішення про встановлення місцевих
податків та зборів, прийняті на підставі і на
виконання вимог Податкового Кодексу
України, розповсюджується дія законодавства
про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності».
-184- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу
І викласти в такій редакції:
«Під час прийняття органами місцевого
самоврядування на підставі і на виконання
вимог
цього
Кодексу
рішень
про
встановлення місцевих податків та зборів
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такими органами обов’язково мають бути
дотримані вимоги законодавства щодо
здійснення державної регуляторної політики
та регуляторної діяльності.».
-185- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У підпункті 12.5 статті 12 Податкового
кодексу України абзац такого змісту:
«На рішення про встановлення місцевих
податків та зборів, прийняті на підставі і на
виконання вимог цього Кодексу, не
поширюється дія законодавства щодо
здійснення державної регуляторної політики
та регуляторної діяльності.» виключити.
-186- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В абзаці другому підпункту 2 пункту 1
розділу І слова «прийняті на підставі і на
виконання вимог цього Кодексу, не» замінити
такими словами «в тому числі, про
встановлення пільг з місцевих податків та
зборів, які приймаються органами місцевого
самоврядування на підставі і на виконання
вимог цього Кодексу,».
16
17

2. У пункті 14.1 статті 14:
-187- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 2 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
2. У пункті 14.1 статті 14:
1) підпункт 14.1.51 викласти в такій
редакції:
“14.1.51. добування корисних копалин —
сукупність
технологічних
операцій
з
вилучення, зокрема з покладів дна водойм, та
переміщення, у тому числі тимчасове
зберігання, на поверхню частини надр
(гірничих порід, рудної сировини тощо), що
вміщує корисні копалини та спеціальних
видів робіт з добування корисних копалин, до
яких відноситься підземна газифікація та

народні депутати члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики.

2. У пункті 14.1 статті 14:
1) доповнити підпунктом 14.1.331 такого
змісту:
“14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція — сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється безпосередньо
виробником цієї продукції — власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
або
на
давальницьких умовах”;
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виплавляння, хімічне та бактеріальне
вилуговування, дражна та гідравлічна
розробка розсипних родовищ, гідравлічний
транспорт гірничих порід покладів дна
водойм;”;
2) після підпункту 14.1.32 доповнити
підпунктом 14.1.331 такого змісту:
“14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція — сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється безпосередньо
виробником цієї продукції — власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
або
на
давальницьких умовах”;
3) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності:
на праві постійного користування;
на умовах оренди»;
4) після підпункту 14.1.88 доповнити
підпунктом 14.1.881 такого змісту:
“14.1.881.кондиції на мінеральну сировину
об’єкту (ділянки) надр для цілей розділу ІХ
цього Кодексу — сукупність технікотехнологічних та фінансово-економічних
вимог
до
провадження
господарської
діяльності
гірничого
підприємства
з
видобування
корисних
копалин,
які
забезпечують раціональне використання
об’єкту (ділянки) надр, у тому числі
економічно ефективне видобування корисних
копалин за видами товарної продукції
гірничого підприємства, що розроблена та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) підпункт 14.1.51 викласти в такій
редакції:
“14.1.51. добування корисних копалин —
сукупність
технологічних
операцій
з
вилучення, зокрема з покладів дна водойм, та
переміщення, у тому числі тимчасове
зберігання, на поверхню частини надр
(гірничих порід, рудної сировини тощо), що
вміщує корисні копалини та спеціальних
видів робіт з добування корисних копалин, до
яких відноситься підземна газифікація та
виплавляння, хімічне та бактеріальне
вилуговування, дражна та гідравлічна
розробка розсипних родовищ, гідравлічний
транспорт гірничих порід покладів дна
водойм”;
3) підпункт 14.1.73 викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності:
на праві постійного користування;
на умовах оренди»;
4) доповнити підпунктом 14.1.881 такого
змісту:
“14.1.881.кондиції на мінеральну сировину
об’єкту (ділянки) надр для цілей розділу ІХ
цього Кодексу — сукупність технікотехнологічних та фінансово-економічних
вимог
до
провадження
господарської
діяльності
гірничого
підприємства
з
видобування
корисних
копалин,
які
забезпечують раціональне використання
об’єкту (ділянки) надр, у тому числі
економічно ефективне видобування корисних
копалин за видами товарної продукції
гірничого підприємства, що розроблена та
затверджена на період 5 років у порядку
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затверджена на період 5 років у порядку
визначеному законодавством з регулювання
гірничих відносин”;
5) у підпункті 14.1.106 пункту 14.1 статті
14 після слів «ціни на підакцизні товари
(продукцію) встановлюються» доповнити
словами «для тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну та рідин, що
використовуються в електронних сигаретах»;
6) підпункт 14.1.112 викласти у такій
редакції:
“14.1.112. мінеральна сировина для цілей
розділу ІХ цього Кодексу — товарна
продукція гірничого підприємства, що є
результатом
господарської
діяльності
гірничого підприємства з видобування
корисних
копалин
з
дотриманням
встановлених кондицій на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр за видами
товарної продукції гірничого підприємства;”;
7) після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
“14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання — мінімальна величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, розрахована
відповідно до цього Кодексу. Сума
мінімальних
податкових
зобов’язань,
визначених щодо кожної із земельних
ділянок, право користування якими належить
одній юридичній або фізичній особі, в тому
числі фізичній особі — підприємцю, є
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням”;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

визначеному законодавством з регулювання
гірничих відносин”;
5) абзац другий підпункту 14.1.106 після
слів «ціни на підакцизні товари (продукцію)
встановлюються» доповнити словами «для
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах»;
6) підпункт 14.1.112 викласти в такій
редакції:
“14.1.112. мінеральна сировина для цілей
розділу ІХ цього Кодексу — товарна
продукція гірничого підприємства, що є
результатом
господарської
діяльності
гірничого підприємства з видобування
корисних
копалин
з
дотриманням
встановлених кондицій на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр за видами
товарної продукції гірничого підприємства”;
7) доповнити підпунктом 14.1.1142 такого
змісту:
“14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання — мінімальна величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, розрахована
відповідно до цього Кодексу. Сума
мінімальних
податкових
зобов’язань,
визначених щодо кожної із земельних
ділянок, право користування якими належить
одній юридичній або фізичній особі, в тому
числі фізичній особі — підприємцю, є
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням”;
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8) підпункт 14.1.128 викласти у такій
редакції:
“14.1.128. обсяг видобутих корисних
копалин (мінеральної сировини) — обсяг
товарної продукції гірничого підприємства,
види якої встановлені затвердженими
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр, що відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 9
“Запаси”
обліковується
гірничим
підприємством як запаси — активи, вартість
яких може бути достовірно визначена, для
яких існує імовірність отримання їх
власником — суб'єктом господарювання
економічної вигоди, пов'язаної з їх
використанням як товару, та які складаються
з: сировини, призначеної для обслуговування
іншого, ніж класифіковане в секції В ДК
009:2010, виробництва, у тому числі шляхом
виконання господарських договорів про
послуги з давальницькою сировиною, та
адміністративних потреб; готової продукції,
що виготовлена на гірничому підприємстві, у
тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, призначена для продажу і
відповідає
технічним
та
якісним
характеристикам, передбаченим договором
або іншим нормативно-правовим актом;”;
9) підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
“14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу — обов'язковий платіж за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах
оренди;”;
10) підпункт 14.1.150 викласти у такій
редакції:
“14.1.150.
первинна
переробка
(збагачення) мінеральної сировини для цілей
розділу ІХ цього Кодексу, як вид
господарської
діяльності
гірничого

Висновки, обґрунтування
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8) підпункт 14.1.128 викласти в такій
редакції:
“14.1.128. обсяг видобутих корисних
копалин (мінеральної сировини) — обсяг
товарної продукції гірничого підприємства,
види якої встановлені затвердженими
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр, що відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 9
“Запаси”
обліковується
гірничим
підприємством як запаси — активи, вартість
яких може бути достовірно визначена, для
яких існує імовірність отримання їх
власником — суб'єктом господарювання
економічної вигоди, пов'язаної з їх
використанням як товару, та які складаються
з: сировини, призначеної для обслуговування
іншого, ніж класифіковане в секції В ДК
009:2010, виробництва, у тому числі шляхом
виконання господарських договорів про
послуги з давальницькою сировиною, та
адміністративних потреб; готової продукції,
що виготовлена на гірничому підприємстві, у
тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, призначена для продажу і
відповідає
технічним
та
якісним
характеристикам, передбаченим договором
або іншим нормативно-правовим актом”;
9) підпункт 14.1.136 викласти в такій
редакції:
“14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу — обов'язковий платіж за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах оренди”;
10) підпункт 14.1.150 викласти в такій
редакції:
“14.1.150.
первинна
переробка
(збагачення) мінеральної сировини для цілей
розділу ІХ цього Кодексу, як вид
господарської
діяльності
гірничого
підприємства, включає сукупність операцій із:
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підприємства, включає сукупність операцій із:
збирання, дроблення або мелення, сушки,
сортування за будь-якими фізичними
властивостями дроблених або мелених
гірських порід або мінеральних утворень із
застосуванням будь-яких
технологічних
процесів сортування, які забезпечують
отримання гірничим підприємством товарної
продукції,
види
якої
встановлені
затвердженими кондиціями на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр;”;
11) після підпункту 14.1.150 доповнити
підпунктом 14.1.1511 такого змісту:
“14.1.1511. передпродажна підготовка для
цілей розділу ІХ цього Кодексу, як вид
господарської
діяльності
гірничого
підприємства, включає технологічні операції,
які обрані гірничим підприємством для
забезпечення: виконання умов договорів
постачання товарної продукції гірничого
підприємства або дотримання вимог до
споживчих властивостей товарної продукції
гірничого
підприємства
(брикетування,
агломерування та/або огрудкування (із або без
термічної обробки); пакування, у тому числі
бутелювання);”;
12) підпункт 14.1.212 доповнити абзацом
такого змісту:
“Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

збирання, дроблення або мелення, сушки,
сортування за будь-якими фізичними
властивостями дроблених або мелених
гірських порід або мінеральних утворень із
застосуванням будь-яких
технологічних
процесів сортування, які забезпечують
отримання гірничим підприємством товарної
продукції,
види
якої
встановлені
затвердженими кондиціями на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр”;
11) доповнити підпунктом 14.1.1511 такого
змісту:
“14.1.1511. передпродажна підготовка для
цілей розділу ІХ цього Кодексу, як вид
господарської
діяльності
гірничого
підприємства, включає технологічні операції,
які обрані гірничим підприємством для
забезпечення: виконання умов договорів
постачання товарної продукції гірничого
підприємства або дотримання вимог до
споживчих властивостей товарної продукції
гірничого
підприємства
(брикетування,
агломерування та/або огрудкування (із або без
термічної обробки); пакування, у тому числі
бутелювання)”;
12) підпункт 14.1.212 доповнити абзацом
такого змісту:
“Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
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вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.”;
13) після підпункту 14.1.213 доповнити
підпунктом 14.1.2131 такого змісту:
"14.1.2131. Реєстр керівників платників
податків-боржників – реєстр відомостей про
керівників юридичних осіб або постійних
представництв нерезидентів, стосовно яких
згідно з рішенням суду застосовано тимчасове
обмеження у праві виїзду за межі України, у
зв’язку із наявністю у таких юридичних осіб
або постійних представництв нерезидентів
непогашеного податкового боргу у сумі та у
строки, визначені цим Кодексом.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, веде та
оприлюднює такий реєстр у відкритому
доступі на своєму офіційному вебпорталі.
Порядок ведення Реєстру керівників
платників
податків-боржників
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
До зазначеного Реєстру вносяться такі
дані:
назва платника податків та код згідно з
ЄДРПОУ юридичної особи або постійного
представництва нерезидента;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
керівника юридичної особи або постійного
представництва нерезидента – боржника
(згідно відомостей з Єдиного державного
реєстру, наданих відповідно до Закону
України
«Про
державну
реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань»);
дата та номер судового рішення, що
набрало законної сили, яким встановлено

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу”;
13) доповнити підпунктом 14.1.2131 такого
змісту:
"14.1.2131. Реєстр керівників платників
податків-боржників – реєстр відомостей про
керівників юридичних осіб або постійних
представництв нерезидентів, стосовно яких
згідно з рішенням суду застосовано тимчасове
обмеження у праві виїзду за межі України, у
зв’язку із наявністю у таких юридичних осіб
або постійних представництв нерезидентів
непогашеного податкового боргу у сумі та у
строки, визначені цим Кодексом.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, веде та
оприлюднює такий реєстр у відкритому
доступі на своєму офіційному вебпорталі.
Порядок ведення Реєстру керівників
платників
податків-боржників
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
До зазначеного Реєстру вносяться такі
дані:
назва платника податків та код згідно з
ЄДРПОУ юридичної особи або постійного
представництва нерезидента;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
керівника юридичної особи або постійного
представництва нерезидента – боржника
(згідно відомостей з Єдиного державного
реєстру, наданих відповідно до Закону
України
«Про
державну
реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань»);
дата та номер судового рішення, що
набрало законної сили, яким встановлено
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тимчасове обмеження у праві виїзду за межі
України;
сума податкового боргу станом на дату
прийняття судового рішення;
сума податкового боргу станом на поточну
дату;
дата початку дії тимчасового обмеження;
дата
закінчення
дії
тимчасового
обмеження;
підстави для закінчення дії тимчасового
обмеження;
14) абзац перший підпункт 14.1.225.
пункту 14.1 статті 14 викласти в такій
редакції:
"14.1.225. роялті - будь-який платіж, в
тому числі платіж, що сплачується
користувачем об’єктів авторського права і
(або) суміжних прав) на користь організацій
колективного управління, відповідно до
Закону України «Про ефективне управління
майновими правами правовласників у сфері
авторського права і (або) суміжних прав»,
отриманий як винагорода за використання або
за надання права на використання об’єкта
права інтелектуальної власності, а саме на
будь-які літературні твори, твори мистецтва
або науки, включаючи комп’ютерні програми,
інші записи на носіях інформації, відео- або
аудіокасети, кінематографічні фільми або
плівки для радіо- чи телевізійного мовлення,
передачі (програми) організацій мовлення,
інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які
охороняються
патентом,
будь-які
зареєстровані торговельні марки (знаки на
товари і послуги), права інтелектуальної
власності на дизайн, секретне креслення,
модель,
формулу,
процес,
права
інтелектуальної власності на інформацію
щодо промислового, комерційного або
наукового досвіду (ноу-хау)".
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тимчасове обмеження у праві виїзду за межі
України;
сума податкового боргу станом на дату
прийняття судового рішення;
сума податкового боргу станом на поточну
дату;
дата початку дії тимчасового обмеження;
дата
закінчення
дії
тимчасового
обмеження;
підстави для закінчення дії тимчасового
обмеження";
14) абзац перший підпункту 14.1.225
викласти в такій редакції:
"14.1.225. роялті - будь-який платіж, в
тому числі платіж, що сплачується
користувачем об’єктів авторського права і
(або) суміжних прав) на користь організацій
колективного управління, відповідно до
Закону України «Про ефективне управління
майновими правами правовласників у сфері
авторського права і (або) суміжних прав»,
отриманий як винагорода за використання або
за надання права на використання об’єкта
права інтелектуальної власності, а саме на
будь-які літературні твори, твори мистецтва
або науки, включаючи комп’ютерні програми,
інші записи на носіях інформації, відео- або
аудіокасети, кінематографічні фільми або
плівки для радіо- чи телевізійного мовлення,
передачі (програми) організацій мовлення,
інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які
охороняються
патентом,
будь-які
зареєстровані торговельні марки (знаки на
товари і послуги), права інтелектуальної
власності на дизайн, секретне креслення,
модель,
формулу,
процес,
права
інтелектуальної власності на інформацію
щодо промислового, комерційного або
наукового досвіду (ноу-хау)";
15) у підпункті 14.1.235 слова та цифри
“для цілей глави 1 розділу XIV цього
Кодексу” виключити;
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15) у підпункті 14.1.235 слова та цифри
“для цілей глави 1 розділу XIV цього
Кодексу” виключити;
16 ) доповнити підпунктом 14.1.279 такого
змісту:
“14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу — золото у вигляді:
а) зливків або пластин масою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї або вищої
проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї або вищої проби,
викарбуваних після 1800 року, які є або були
законним платіжним засобом у країні
походження та продаються за ціною, яка не
перевищує ринкову вартість золота, що
міститься в монетах, більш ніж на 80
відсотків.
Ринковою вартістю золота є вартість
золота за обліковою ціною банківських
металів, що оприлюднюється Національним
банком України на сторінці офіційного
Інтернет-представництва
Національного
банку України”.
-188- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 1 пункту 2 розділу І виключити.
-189- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
.Підпункт 1 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити.
-190- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

16 ) доповнити підпунктом 14.1.279 такого
змісту:
“14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу — золото у вигляді:
а) зливків або пластин масою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї або вищої
проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї або вищої проби,
викарбуваних після 1800 року, які є або були
законним платіжним засобом у країні
походження та продаються за ціною, яка не
перевищує ринкову вартість золота, що
міститься в монетах, більш ніж на 80
відсотків.
Ринковою вартістю золота є вартість
золота за обліковою ціною банківських
металів, що оприлюднюється Національним
банком України на сторінці офіційного
Інтернет-представництва
Національного
банку України”.

Відхилено

Відхилено
І

Підпункт 1 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-191- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«підпункт 14.1.44 пункту 14.1 статті 14
викласти в такій редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«14.1.44. депозит (вклад) - кошти, які
надаються фізичними чи юридичними
особами в управління резиденту, визначеному
фінансовою
організацією
згідно
із
законодавством України, або нерезиденту на
строк або на вимогу та під процент на умовах
видачі на першу вимогу або повернення зі
спливом встановленого договором строку.
Залучення депозитів може здійснюватися у
формі емісії (видачі) ощадних та депозитних
сертифікатів.»
-192- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«Підпункт 14.1.44-1 пункту 14.1 статті 14
виключити»
-193- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«Пункт 14.1.45 статті 14 виключити»
-194- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзац перший пункту 14.1.49 статті 14
викласти в такій редакції:
«14.1.49. дивіденди - платіж, що
здійснюється юридичною особою, в тому
числі емітентом корпоративних прав або
пайових цінних паперів, на користь власника
таких корпоративних прав, пайових цінних
паперів у зв’язку з розподілом частини його
прибутку, розрахованого за правилами
бухгалтерського обліку.»
-195- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац п’ятий пункту 14.1.49 статті 14
викласти в такій редакції:
«вартість товарів (робіт, послуг), крім
цінних паперів та деривативних контрактів,
що придбаваються у нерезидента, зазначеного
в підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього
Кодексу, у контрольованих операціях понад
суму, яка відповідає принципу "витягнутої
руки";»
-196- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 1 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-197- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після абзацу першого пункту 2 Розділу І
(зміни до пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України) додати нові абзаци
наступного змісту:
«підпункт 14.1.30 викласти у такій
редакції:
«14.1.30. відокремлені підрозділи - у
значенні, визначеному Цивільним кодексом
України. Для розділу IV цього Кодексу
відокремлені підрозділи – розташовані поза
місцезнаходженням юридичної особи (у тому
числі на території іншої територіальної
громади) структурні підрозділи, в тому числі
філії, відділення такої юридичної особи, а
також інші структурні підрозділи такої
юридичної
особи
(виробництво,
цех,
дільниця, бригада, бюро, лабораторія,
управління, відділ, служба тощо), які не
мають банківських рахунків, не ведуть
окремого бухгалтерського обліку своєї
діяльності, не складають окремого балансу, на
яких використовується праця фізичних осіб на
підставі трудових та/або цивільно-правових
договорів.»».
-198- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 2 Розділу I виключити

Відхилено

-199- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 2
законопроекту – виключити.

Розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

І
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№

19

Редакція, прийнята в першому читанні

“14.1.51. добування корисних копалин —
сукупність
технологічних
операцій
з
вилучення, зокрема з покладів дна водойм, та
переміщення, у тому числі тимчасове
зберігання, на поверхню частини надр
(гірничих порід, рудної сировини тощо), що
вміщує корисні копалини та спеціальних
видів робіт з добування корисних копалин, до
яких відноситься підземна газифікація та
виплавляння, хімічне та бактеріальне
вилуговування, дражна та гідравлічна
розробка розсипних родовищ, гідравлічний
транспорт гірничих порід покладів дна
водойм;”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-200- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 1 пункту 2 розділу І виключити;

Відхилено

-201- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

3. Абзац другий підпункту 1 пункту 2
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «14.1.51. видобування корисних
копалин для цілей цього Кодексу – комплекс
взаємопов'язаних технологічних операцій з
вилучення, у тому числі з покладів дна
водойм, та переміщення, у тому числі
тимчасове зберігання, на поверхню частини
надр (гірничих порід, рудної сировини тощо),
що вміщує корисні копалини;»
-202- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.51 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту перше слово на початку абзацу
підпункту «добування» замінити словом
«видобування»
У підпункті 14.1.51 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «спеціальних видів
робіт з», слово «добування» замінити словом
«видобування»
-203- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 1 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 14.1.51 викласти в такій редакції:
«14.1.51. добування корисних копалин сукупність
технологічних
операцій
з
вилучення, у тому числі з покладів дна
водойм, та переміщення, у тому числі
тимчасове зберігання, на поверхню частини
надр (гірничих порід, рудної сировини тощо),
що вміщує корисні копалини;»
-204- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 2 доповнити підпунктом 16 такого
змісту:
«після підпункту 14.1.53. доповнити
підпунктом 14.1.531 такого змісту:
«14.1.531 домогосподарство - деклароване
економічне об’єднання одного або декількох
осіб, які ведуть спільний облік доходів та
витрат».
-205- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 2 підпункту 1 пункту 2 слова
«зокрема з покладів дна водойм, та
переміщення, у тому числі тимчасове
зберігання, на поверхню частини надр
(гірничих порід, рудної сировини тощо), що
вміщує корисні копалини та спеціальних
видів робіт з добування корисних копалин,»
виключити;
-206- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.51 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту перше слово на початку абзацу
підпункту «добування» замінити словом
«видобування»
-207- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.51 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «спеціальних видів
робіт з», слово «добування» замінити словом
«видобування»
-208- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 14.1.51 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України такого змісту:
«14.1.51. добування корисних копалин —
сукупність
технологічних
операцій
з
вилучення, зокрема з покладів дна водойм, та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

переміщення, у тому числі тимчасове
зберігання, на поверхню частини надр
(гірничих порід, рудної сировини тощо), що
вміщує корисні копалини та спеціальних
видів робіт з добування корисних копалин, до
яких відноситься підземна газифікація та
виплавляння, хімічне та бактеріальне
вилуговування, дражна та гідравлічна
розробка розсипних родовищ, гідравлічний
транспорт гірничих порід покладів дна
водойм;» виключити.
-209- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу
І викласти у такій редакції: “14.1.51.
добування корисних копалин - сукупність
технологічних операцій з вилучення, у тому
числі з покладів дна водойм, та переміщення,
у тому числі тимчасове зберігання, на
поверхню частини надр (гірничих порід,
рудної сировини тощо), що вміщує корисні
копалини та спеціальних видів робіт з
добування корисних копалин, до яких
відноситься
підземна
газифікація
та
виплавляння, хімічне та бактеріальне
вилуговування, дражна та гідравлічна
розробка розсипних родовищ, гідравлічний
транспорт гірничих порід покладів дна
водойм, спеціальних видів робіт з добування
корисних копалин відповідно особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої
продукції”.
-210- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.51 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту перше слово на початку абзацу
підпункту «добування» замінити словом
«видобування»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-211- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.51 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «спеціальних видів
робіт з», слово «добування» замінити словом
«видобування»
-212- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.51 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
видобування
корисних
копалин
сукупність
технологічних
операцій
з
вилучення, у тому числі з покладів дна
водойм, та переміщення, у тому числі
тимчасове зберігання, на поверхню частини
надр (гірничих порід, рудної сировини тощо),
що вміщує корисні копалини;
-213- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У підпункті 14.1.51 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту слово «добування» замінити
словом «видобування».
-214- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.51 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
Видобування корисних копалин – це
комплекс технологічних процесів з добування
корисних копалин з надр шляхом їхньої
розробки.
-215- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.51 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
Видобування корисних копалин – це
комплекс технологічних процесів з добування

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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корисних копалин з надр шляхом їхньої
розробки,
яка
здійснюється
такими
способами:
1)
підземним
та/або
відкритими
способами переважно для твердих корисних
копалин;
2) фонтування та викачування зі
свердловин – для рідких чи газоподібних
корисних копалин;
3) випаровування або суміжні методи –
для розчинів.
-216- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.51 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
Видобування корисних копалин – це
комплекс технологічних операцій з добування
корисних копалин з надр шляхом їхньої
розробки.
-217- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.51 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
добування корисних копалин - сукупність
технологічних операцій з вилучення, у тому
числі з покладів дна водойм, та переміщення,
у тому числі тимчасове зберігання, на
поверхню частини надр (гірничих порід,
рудної сировини тощо), що вміщує корисні
копалини та спеціальних видів робіт з
добування корисних копалин.
-218- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.51 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
видобування
корисних
копалин
сукупність
технологічних
процесів
з
вилучення, у тому числі з покладів дна
водойм, та переміщення, у тому числі

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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тимчасове зберігання, на поверхню частини
надр (гірничих порід, рудної сировини тощо),
що вміщує корисні копалини та спеціальних
видів робіт з добування корисних копалин, до
яких відноситься підземна газифікація та
виплавляння, хімічне та бактеріальне
вилуговування, дражна та гідравлічна
розробка розсипних родовищ, гідравлічний
транспорт гірничих порід покладів дна
водойм.
-219- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.51 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
добування корисних копалин - сукупність
технологічних операцій з вилучення, у тому
числі з покладів дна водойм, та переміщення,
у тому числі тимчасове зберігання, на
поверхню частини надр (гірничих порід,
рудної сировини тощо), що вміщує корисні
копалини та спеціальних видів робіт з
добування корисних копалин.
-220- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302)
Пункт 2 розділу І доповнити двома
пунктами такого змісту:
підпункт 14.1.57 викласти в такій редакції:
"14.1.57.
екологічний
податок
–
загальнодержавний обов’язковий платіж, що
справляється з фактичних обсягів викидів у
атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти
забруднюючих речовин, розміщення відходів,
фактичного обсягу радіоактивних відходів,
що тимчасово зберігаються їх виробниками,
фактичного обсягу утворених радіоактивних
відходів
та
з
фактичного
обсягу
радіоактивних відходів, накопичених до 1
квітня 2009 року, фактичних обсягів
викопного палива та вапняків, ввезених на
митну територію України в митному режимі
імпорту, а також реалізованих або переданих

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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для здійснення операцій з давальницькою
сировиною на митній території України,
видобутих з надр на території України і в
межах її континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони";
доповнити підпунктами 14.1.571 такого
змісту:
"14.1.571. викопне паливо для цілей
справляння екологічного податку – товари,
вуглець яких приймає участь в процесах
утворення обсягів двоокису вуглецю, які
викидаються в атмосферне повітря, та які
кодифікуються за такими кодами УКТ ЗЕД:
2701, 2702, 2704, 2708 – 2711;
14.1.572. вапняки для цілей справляння
екологічного податку – вапнякові породи
(крім вапняків облицювальних, стінових
матеріалів та хімічних меліорантів грунтів), у
тому числі мергелі, вуглець яких приймає
участь в процесах утворення обсягів двоокису
вуглецю, які викидаються в атмосферне
повітря, та які кодифікуються за такими
кодами УКТ ЗЕД: 2509, 2517 – 2519, 2521."
-221- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 2 Розділу І проекту, доповнити
новим підпунктом 2) наступного змісту:
"2) підпункт 14.1.57. доповнити абзацом
наступного змісту:
Екологічний
податок,
передбачений
п.243.4 статті 243 цього Кодексу, в порядку,
встановленому
Бюджетним
Кодексом
України, спрямовується на заходи, що
призводять до скорочення викидів двоокису
вуглецю (декарбонізацію) галузей, віднесених
до секції C "Переробна промисловість" та D
"Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря" національного
класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація
видів економічної діяльності" в обсязі, не
менше 70% сплаченого податку відповідної
секції."
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у зв'язку із чим підпункти 2 - 15 вважати
підпунктами 3 - 16 відповідно.
-222- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Підпункт 1 пункту 2 Розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту:
«Підпункт 14.1.57 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України доповнити
абзацом наступного змісту: «Екологічний
податок, передбачений п.243.4 статті 243
цього Кодексу, в порядку, встановленому
Бюджетним
Кодексом
України,
спрямовується на заходи, що призводять до
скорочення викидів двоокису вуглецю
(декарбонізацію) галузей, віднесених до секції
C "Переробна промисловість" та D
"Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря" національного
класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація
видів економічної діяльності" в обсязі, не
менше 70% сплаченого податку відповідної
секції.»
-223- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
після підпункту 14.1.53. доповнити
підпунктом 14.1.53.1 такого змісту:
«14.1.53.1 домогосподарство - об’єднання
оcіб, які спільно проживають, ведуть спільний
облік доходів та витрат та ведуть спільне
господарство».
-224- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 2 Розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту:
«Підпункт 14.1.57 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України доповнити
абзацом наступного змісту:
«Екологічний податок, передбачений
п.243.4 статті 243 цього Кодексу, в порядку,
встановленому
Бюджетним
Кодексом
України, спрямовується на заходи, що
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2) після підпункту 14.1.32 доповнити
підпунктом 14.1.331 такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

призводять до скорочення викидів двоокису
вуглецю (декарбонізацію) галузей, віднесених
до секції C "Переробна промисловість" та D
"Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря" національного
класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація
видів економічної діяльності" в обсязі, не
менше 70% сплаченого податку відповідної
секції.»
-225- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Пункт 2 розділу 1 доповнити підпунктом
18 такого змісту:
«підпункт 14.1.57 доповнити абзацом
такого змісту:
«Екологічний податок, передбачений
п.243.4 статті 243 цього Кодексу, в порядку,
встановленому
Бюджетним
Кодексом
України, спрямовується на заходи, що
призводять до скорочення викидів двоокису
вуглецю (декарбонізацію) галузей, віднесених
до секції C "Переробна промисловість" та D
"Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря" національного
класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація
видів економічної діяльності" в обсязі, не
менше 70% сплаченого податку відповідної
секції».
-226- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Підпункти
другий-четвертий
пункту
другого розділу І законопроекту виключити
-227- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 14.1.331 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-228- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
. Підпункт 2 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити
-229- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І
Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Підпункт 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2. У пункті 14.1 статті 14:
2) після підпункту 14.1.32 доповнити
підпунктом 14.1.331 такого змісту:
«14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція – сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські
товари
та/або
продукти), що підпадає під визначення груп 124 УКТ ЗЕД, якщо така продукція
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється
тощо
безпосередньо
виробником цієї продукції – власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, або , або на
давальницьких умовах»;»
-230- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-231- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 2 розділу
законопроекту виключити.
-232- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2. У пункті 14.1 статті 14:
2) після підпункту 14.1.32 доповнити
підпунктом 14.1.331 такого змісту:
«14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція – сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари, продукти,
сировина тваринного або рослинного
походження), що підпадає під визначення
груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така продукція
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється
тощо
безпосередньо
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виробником цієї продукції – власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, або , або на
давальницьких умовах»»;
-233- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 2 пункту 2 розділу І виключити.
-234- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
2) після підпункту 14.1.32 доповнити
підпунктом 14.1.331 такого змісту:
«14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція
–
це
сільськогосподарська
продукція (сільськогосподарські товари,
продукти), що підпадає під визначення груп 124 УКТ ЗЕД, якщо така продукція
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється,
тощо
безпосередньо
виробником цієї продукції – власником,
орендарем або землекористувачем на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, або на умовах
переробки давальницької сировини»;
-235- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 14 пункту 2 розділу І виключити.
-236- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-237- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 2 розділу І виключити;
22

“14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція — сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає

-238- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У абзаці другому підпункту 2 пункту 2
розділу I слова «що підпадає під визначення
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється безпосередньо
виробником цієї продукції — власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
або
на
давальницьких умовах”;

груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо» замінити словом
«яка».
-239- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено

сільськогосподарська продукція власного
виробництва
–
сільськогосподарська
продукція (сільськогосподарські товари), що
підпадає під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД,
якщо
така
продукція
вирощується,
відгодовується, виловлюється, збирається,
виготовляється, виробляється, переробляється
безпосередньо виробником цієї продукції –
власником, орендарем або користувачем на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь, або на
давальницьких умовах;
-240- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

“14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція — сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється безпосередньо
виробником цієї продукції — власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
не заборонених законодавством України (в
тому числі на умовах емфітевзису, позички)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
або
на
давальницьких умовах”;
-241- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В абзаці другому підпункту 3 пункту 2
розділу І слова «безпосередньо виробником
цієї продукції – власником, орендарем або
користувачем на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
або на давальницьких умовах» замінити
словами
«безпосередньо
та/або
на
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давальницьких умовах виробником цієї
продукції, який є власником, орендарем або
користувачем на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь».
-242- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Підпункт 2) пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«після
підпункту
14.1.32
доповнити
підпунктом 14.1.331 такого змісту: «14.1.331
власна сільськогосподарська продукція – це
сільськогосподарська
продукція
(сільськогосподарські товари, продукти або
сировина), що підпадає під визначення груп 124 УКТ ЗЕД, якщо така продукція
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється
тощо
безпосередньо
виробником цієї продукції – власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, або , або на
давальницьких умовах».
-243- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
14.1.331. власна сільськогосподарська
продукція – сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється
та
переробляється
безпосередньо виробником цієї продукції –
власником, орендарем та/або користувачем на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь, або на
давальницьких умовах;
-244- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу
І викласти в такій редакції: «14.1.331. власна
сільськогосподарська
продукція
–
сільськогосподарська
продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється особою, яка є
власником, орендарем або користувачем на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь, та такі
операції із вирощування, відгодовування,
виловлювання,
збирання,
виготовлення,
вироблення, перероблення здійснюються цією
особою безпосередньо або на давальницьких
умовах відповідно до укладених цивільноправових договорів;».
-245- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.331
власна
сільськогосподарська
продукція –сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські
товари
та/або
продукти), що підпадає під визначення груп 124 УКТ ЗЕД, якщо така продукція
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється,
тощо
безпосередньо
виробником цієї продукції – власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, або на умовах
переробки давальницької сировини;».
-246- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Абзац другий підпункту 2 пункту 2
викласти в такій редакції:
«14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція — сільськогосподарська продукція
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(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється безпосередньо
виробником цієї продукції — власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
або
на
давальницьких умовах, та/або членами
фермерського господарства».
-247- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу
І викласти в такій редакції: «14.1.331. власна
сільськогосподарська
продукція
–
сільськогосподарські товари, що підпадають
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо такі
товари
вирощуються,
відгодовуються,
виловлюються, збираються, виготовляються,
виробляються, переробляються її виробником
безпосередньо та/або на давальницьких
умовах, за умови, якщо такий виробник є
власником, орендарем або користувачем на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь».
-248- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Абзац другий підпункту 2 пункту 2
розділу I викласти в такій редакції: “14.1.331.
власна сільськогосподарська продукція –
сільськогосподарська
продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється безпосередньо
виробником цієї продукції — власником,
орендарем або користувачем (володільцем) на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, право
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володіння
(користування)
яких
підтверджується
правовстановлюючими
документами,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
або
на
давальницьких умовах”.
-249- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 14.1.331 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України у визначенні
поняття
«власна
сільськогосподарська
продукція» слова та знаки «вирощується,
відгодовується, виловлюється» виключити.
-250- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 14.1.331 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України у визначенні
поняття
«власна
сільськогосподарська
продукція» слова та знак «, або на
давальницьких умовах» виключити.
-251- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.331
власна
сільськогосподарська
продукція –сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари, продукти), що
підпадає під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД,
якщо
така
продукція
вирощується,
відгодовується, виловлюється, збирається,
виготовляється,
виробляється,
переробляється,
тощо
безпосередньо
виробником цієї продукції – власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, або на умовах
переробки давальницької сировини;».
-252- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3. Підпункт 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
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«2. У пункті 14.1 статті 14:
2) після підпункту 14.1.32 доповнити
підпунктом 14.1.331 такого змісту:
«14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція
–
це
сільськогосподарська
продукція (сільськогосподарські товари,
продукти), що підпадає під визначення груп 124 УКТ ЗЕД, якщо така продукція
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється,
тощо
безпосередньо
виробником цієї продукції – власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, або на умовах
переробки давальницької сировини»;»
-253- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) після підпункту 14.1.32 доповнити
підпунктом 14.1.331 такого змісту:
«14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція
–
це
сільськогосподарська
продукція
(сільськогосподарські
товари
та/або продукти), що підпадає під визначення
груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така продукція
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється
тощо
безпосередньо
виробником цієї продукції – власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, або , або на
давальницьких умовах»»;
-254- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий підпункт 14.1.33-1 виключити»;
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-255- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзац 2 підпункту 2 пункту 2 викласти в
такій редакції:
«14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція — сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється безпосередньо
виробником цієї продукції — власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
або
на
давальницьких умовах, та/або членами його
сім’ї».
-256- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Пункт 2 розділу І доповнити підпунктом
17 такого змісту:
«після підпункту 14.1.35. доповнити
підпунктом 14.1.351 такого змісту:
14.1.351 голова домогосподарства – один із
членів
домогосподарства,
якого
інші
повнолітні члени домогосподарства обрали
для представництва домогосподарства цілях
оподаткування останнього».
-257- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 2 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція – сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється,
переробляється
тощо
безпосередньо виробником цієї продукції –
власником, орендарем або користувачем на
інших умовах (в тому числі на умовах
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емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь, або на умовах
переробки давальницької сировини;».
-258- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) після підпункту 14.1.32 доповнити
підпунктом 14.1.331 такого змісту: «14.1.331
власна сільськогосподарська продукція – це
сільськогосподарська
продукція
(сільськогосподарські товари, продукти або
сировина), що підпадає під визначення груп 124 УКТ ЗЕД, за умови, що така продукція
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється
тощо
безпосередньо
виробником цієї продукції – власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, або , або на
давальницьких умовах»»;
-259- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт в) пункту 14.1.54 статті 14
викласти в такій редакції:
«в) доходів від продажу рухомого та
нерухомого майна, прибутків від продажу або
іншого відчуження корпоративних прав у
статутному
капіталі
юридичних
осіб,
утворених відповідно до законодавства
України, та цінних паперів, емітованих
(виданих) юридичними особами, утвореними
відповідно до законодавства України, та
деривативних
контрактів,
за
якими
зобов’язання щодо постачання базового
активу або проведення розрахунків прийняті
юридичними особами, утвореними відповідно
до законодавства України;»

74

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-260- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац четвертий пункту 14.1.71 статті 14
викласти в такій редакції:
«Під час проведення аукціону (публічних
торгів), обов’язковість проведення якого
передбачено законом, звичайною вважається
ціна, яка склалася за результатами такого
аукціону (публічних торгів).»
-261- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«після абзацу четвертого пункту 14.1.71
статті 14 доповнити новим абзацом такого
змісту:
«Під час проведення біржових торгів
звичайною вважається ціна у межах діапазону
цін біржових договорів, що використані у
розрахунку біржового курсу в ході таких
біржових торгів відповідно до порядку,
затвердженого Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.»
-262- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац п’ятий пункту 14.1.71 статті 14
викласти в такій редакції:
«Якщо постачання товарів (робіт, послуг)
здійснюється на підставі деривативного
контракту, базовий актив якого допущений до
торгів на організованому ринку, звичайною
ціною є ціна у межах діапазону цін біржових
договорів щодо такого базового активу, що
використані у розрахунку біржового курсу в
ході біржових торгів відповідно до порядку,
затвердженого Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, у
відповідну дату, на яку ціна базового активу
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визначається згідно з умовами деривативного
контракту.»
-263- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 2 підпункту 2 пункту 2 Розділу 1
законопроекту
слово
«відгодовується»
виключити;
-264- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Новий підпункт 14.1.331 пункту 14.1 статті
14 викласти в такій редакції:
«14.1.331. власна сільськогосподарська
продукція – сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари), визначена
такою (такими) в статті 2 Закону України
«Про
державну
підтримку
сільського
господарства України», що належить на праві
власності
сільськогосподарському
виробнику».
-265- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу
I після слів “безпосередньо виробником цієї
продукції
—
власником,
орендарем”
доповнити словом “суборендарем”.
-266- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.331 власна сільськогосподарська
продукція –сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари, продукти або
сировина), що підпадає під визначення груп 124 УКТ ЗЕД, якщо така продукція
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється,
тощо
безпосередньо
виробником цієї продукції – власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
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сільськогосподарських угідь, або на умовах
переробки давальницької сировини;».
-267- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.331 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-268- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)
В абзаці другому підпункту 3 пункту 2
розділу І слова «безпосередньо виробником
цієї продукції – власником, орендарем або 2
користувачем на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
або на давальницьких умовах» замінити
словами «безпосередньо виробником цієї
продукції, який є власником, орендарем або
користувачем на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
або іншою особою на давальницьких умов,
якщо така особа є власником, орендарем або
користувачем на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь».
-269- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу
І викласти в такій редакції:
«14.1.331. власна сільськогосподарська
продукція – сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється безпосередньо
або на замовлення інших осіб на
давальницьких умовах особою, що є
власником, орендарем або користувачем на
інших умовах (в тому числі на умовах
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емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь».
-270- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу
I викласти в такій редакції: “14.1.331. власна
сільськогосподарська
продукція
–
сільськогосподарська
продукція
(сільськогосподарські товари), що підпадає
під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється, збирається, виготовляється,
виробляється, переробляється безпосередньо
виробником цієї продукції — власником,
орендарем або користувачем на інших умовах
(в тому числі на умовах емфітевзису,
суборенди, права постійного користування,
довічного
успадкованого
володіння)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, водного фонду
та інших, які використовуються за цільовим
призначенням
для
отримання
сільськогосподарської продукції, або на
давальницьких умовах”.
-271- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.331 пункту 14.1Розділу I
законопроєкту виключити.
-272- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 14.1.331 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-273- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.331 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
власна сільськогосподарська продукція –
це сільськогосподарська продукція чи товари,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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що підпадають під визначення груп 1-24 УКТ
ЗЕД, якщо така продукція чи товари
вирощується, відгодовується, виловлюється,
збирається, виготовляється, виробляється,
переробляється безпосередньо виробником–
власником, орендарем або користувачем
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь.
-274- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.331 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
власна сільськогосподарська продукція –
це сільськогосподарська продукція чи товари,
що вирощені, відгодовані, виловлені, зібрані,
виготовлені, вироблені, оброблені та/або
перероблені безпосередньо фізичною особою
на земельних ділянках, наданих їй у розмірах,
встановлених Земельним кодексом України
для ведення, зокрема, особистого селянського
господарства та/або земельні частки (паї),
виділені в натурі (на місцевості).
-275- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.331 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
власна сільськогосподарська продукція –
це сільськогосподарська продукція чи товари
(що підпадають під визначення груп 1-24 УКТ
ЗЕД), вирощені, відгодовані, виловлені,
зібрані, виготовлені, вироблені, оброблені
та/або перероблені безпосередньо фізичною
особою на земельних ділянках, наданих їй у
розмірах, встановлених Земельним кодексом
України для ведення, зокрема, особистого
селянського господарства та/або земельні
частки (паї), виділені в натурі (на місцевості).
-276- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Підпункт 14.1.331 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
власна сільськогосподарська продукція –
це сільськогосподарська продукція чи товари
(що підпадають під визначення груп 1-24 УКТ
ЗЕД), вирощені, відгодовані, виловлені,
зібрані, виготовлені, вироблені, оброблені
та/або перероблені безпосередньо фізичною
особою на земельних ділянках, віднесених до
сільськогосподарських угідь.
-277- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.331 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
власна сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари) — товари,
зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД, якщо при
цьому такі товари (продукція) вирощуються,
відгодовуються, виловлюються, збираються,
виготовляються,
виробляються,
переробляються безпосередньо виробником
цих товарів (продукції), а також продукти
обробки та переробки цих товарів (продукції),
якщо вони були придбані або вироблені на
власних або орендованих потужностях
(площах).
-278- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302)
Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити
-279- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 3 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити
-280- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
І

Підпункт 3 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-281- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.
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-282- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-283- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 розділу І
законопроекту виключити
-284- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-285- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.
-286- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт третій пункту 2 Розділу І (зміни
до підпункту 14.1.72. пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України) виключити.
-287- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-288- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 3 пункту 2 Розділу I виключити

Відхилено

-289- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити;

Відхилено

-290- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити
-291- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-292- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

4. Абзац другий підпункт 3 пункту 2
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «14.1.72. земельний податок для
цілей розділу XII цього Кодексу –
обов'язковий платіж, що справляється за
володіння та/або користування земельною
ділянкою або земельною часткою (паєм), крім
випадку
набуття
права
користування
земельною ділянкою на праві оренди;».
-293- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац першій підпункту 3 пункту 2 розділу
I виключити.
-294- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.
-295- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-296- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити
-297- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.
-298- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.
-299- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)
3) підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції:
-300- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

Відхилено
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-301- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-302- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знак «та/або» замінити
словами «та постійного»
-303- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту знак та слова «, крім
користування на праві оренди» виключити
-304- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
4. Підпункт 3 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«3) підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, що справляється за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм) з власників
земельних ділянок, земельних часток (паїв), а
також землекористувачів, крім користування
за договором оренди»»;
-305- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«3) підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, що справляється з фізичних та
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юридичних осіб за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм), крім випадку
набуття права користування земельною
ділянкою на праві оренди»;»;
-306- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«3) підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, що справляється з фізичних та
юридичних осіб за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм), крім користування
земельною ділянкою на підставі договору
оренди»»;
-307- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«3) підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, що справляється за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм) з власників
земельних ділянок, земельних часток (паїв), а
також землекористувачів, крім користування
на праві оренди»»;
-308- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції:
“14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, що справляється за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм) з власників
земельних ділянок, земельних часток (паїв), а
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також землекористувачів земельних ділянок,
земельних часток (паїв),крім користування на
праві оренди ”
-309- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-310- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-311- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 3 пункту 2 Розділу І викласти в
такій редакції:
«3) підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції:
«14.1.72.
земельний
податок
обов'язковий платіж, що справляється з
власників земельних ділянок та земельних
часток (паїв), постійних землекористувачів та
власників нерухомого майна (у тому числі
об’єктів
незавершеного
будівництва),
розташованого на земельних ділянках, щодо
яких відсутні належним чином оформлені
речові права на такі земельні ділянки (далі податок для цілей розділу XII цього
Кодексу);»»;
-312- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.72. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити. (залишити чинну
редакцію підпункту).
-313- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Відхилено

Виключити
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-314- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу
I виключити.
-315- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
“14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу — обов'язковий
платіж за володіння та/або користування
земельною ділянкою або земельною часткою
(паєм), крім володіння та користування на
праві оренди”
-316- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, що справляється з фізичних та
юридичних осіб за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм), крім випадку
набуття права користування земельною
ділянкою на підставі договору оренди.».
-317- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу
І викласти в такій редакції: «14.1.72.
земельний податок - обов'язковий платіж, що
справляється з власників земельних ділянок,
земельних часток (паїв), а також з постійних
землекористувачів, у користуванні яких
знаходяться земельні ділянки державної та
комунальної власності (далі - податок для
цілей розділу XII цього Кодексу);».
-318- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 3) пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
підпункт 14.1.72. викласти в такій редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей розділу
XII цього Кодексу – обов'язковий платіж, що
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справляється
за
володіння
та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм) з власників
земельних ділянок, земельних часток (паїв), а
також землекористувачів, крім випадку
набуття права користування земельною
ділянкою на праві оренди»;
-319- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж за володіння та/або користування
земельною ділянкою або земельною часткою
(паєм), крім користування на праві оренди
земельною
ділянкою
державної
чи
комунальної власності;
-320- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
В абзац другому підпункту 3 пункту 2
розділу І слова «за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм)» замінити словами
«що справляється з власників земельних
ділянок та земельних часток (паїв), а також з
постійних землекористувачів».
-321- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Абзац другий підпункту 3 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей розділу
XII цього Кодексу – обов'язковий платіж, що
справляється з фізичних та юридичних осіб за
володіння та/або користування земельною
ділянкою або земельною часткою (паєм), крім
користування землею на праві оренди;».
-322- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу
І викласти в такій редакції: «14.1.72.
земельний податок - обов'язковий платіж, що
справляється з власників земельних ділянок та
земельних часток (паїв), а також осіб, у
постійному користуванні яких знаходяться
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Висновки, обґрунтування

земельні ділянки державної та комунальної
власності, крім користування на праві оренди”
(далі - податок для цілей розділу XII цього
Кодексу);».
-323- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

“14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу — обов'язковий
платіж за володіння та/або користування
земельною ділянкою або земельною часткою
(паєм)”;
-324- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

“14.1.72. земельний податок - обов'язковий
платіж за володіння та/або користування на
правах
постійного
користування,
оперативного управління, господарського
відання та іншого користування земельною
ділянкою або земельною часткою (паєм), крім
користування на праві оренди (далі - податок
для цілей розділу XII цього Кодексу);”»;
-325- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей розділу
XII цього Кодексу – обов'язковий платіж, що
справляється з фізичних та юридичних осіб за
володіння та/або користування земельною
ділянкою або земельною часткою (паєм), крім
користування на праві оренди;»
-326- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Підпункт 3 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«3) підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, що справляється за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм) з власників
земельних ділянок, земельних часток (паїв), а
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Висновки, обґрунтування

також землекористувачів, крім користування
за договором оренди»»;
-327- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції:
«14.1.72. земельний податок - обов'язковий
платіж, що справляється з власників
земельних ділянок та земельних часток (паїв),
а також постійних землекористувачів (далі податок для цілей розділу XII цього
Кодексу)»;
-328- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 3 пункту 2
розділу І слова «безпосередньо виробником
цієї продукції – власником, орендарем або
користувачем на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
або на давальницьких умовах» замінити
словами
«безпосередньо
та/або
на
давальницьких умовах виробником цієї
продукції, який є власником, орендарем
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь
або
їх
користувачем на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису)».
-329- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, що справляється за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм), крім користування
на праві оренди;».
-330- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 3 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
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«3) підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції: «14.1.72. земельний податок для
цілей розділу XII цього Кодексу –
обов'язковий платіж за володіння та/або
користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм), який справляється
з власників земельних ділянок, земельних
часток (паїв), а також землекористувачів
земельних ділянок, земельних часток (паїв),
крім випадку набуття права користування
земельною ділянкою на праві оренди»;».
-331- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 2 підпункту 3 пункту 2 Розділу 1
законопроекту слова «земельний податок»
замінити на «податок на землю»;
-332- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Підпункт 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
виключити
-333- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
Абзац другий підпункту 3 пункту 2
розділу I викласти в такій редакції:
“14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу — обов'язковий
платіж за володіння та/або користування
земельною ділянкою або земельною часткою
(паєм), крім користування на праві оренди, що
справляється з власників, а також постійних
землекористувачів такої земельної ділянки
або земельної частки (паю)”.
-334- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, що справляється з фізичних та
юридичних осіб за володіння та/або
користування земельною ділянкою або

90

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

земельною часткою (паєм), крім користування
земельною ділянкою на праві оренди;».
-335- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знак «та/або» замінити
словами «та постійного»
-336- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту знак та слова «, крім
користування на праві оренди» виключити
-337- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)
Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу
І викласти в такій редакції:
«14.1.72.
земельний
податок
обов'язковий платіж, що справляється за
земельні ділянки, земельні частки (паї), які
знаходяться у власності та/або за земельні
ділянки державної та комунальної власності,
що знаходяться у постійному користуванні
(далі - податок для цілей розділу XII цього
Кодексу);».
-338- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 14.1.72. пункту 14.1. статті 14
Податкового кодексу України такого змісту:
«14.1.72. земельний податок для цілей
розділу XII цього Кодексу — обов'язковий
платіж за володіння та/або користування
земельною ділянкою або земельною часткою
(паєм), крім користування на праві оренди»
виключити.
-339- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В абзац другому підпункту 3 пункту 2
розділу І слова «за володіння та/або
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користування земельною ділянкою або
земельною часткою (паєм), крім користування
на праві оренди» замінити словами «що
справляється з власників земельних ділянок та
земельних часток (паїв), а також з постійних
землекористувачів,
крім
осіб,
що
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності на умовах оренди».
-340- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знак «та/або» замінити
словами «та постійного»
-341- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.72 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту знак та слова «, крім
користування на праві оренди» виключити
-342- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.72.пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
земельний податок (далі - податок для
цілей розділу XII цього Кодексу) обов'язковий платіж, що справляється з
власників земельних ділянок та земельних
часток
(паїв),
а
також
постійних
землекористувачів;
-343- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.72. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
земельний податок - обов'язковий
місцевий платіж, що справляється з власників
земельних ділянок та земельних часток (паїв),

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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а також постійних землекористувачів (далі податок для цілей розділу XII цього Кодексу);
-344- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.72. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
земельний податок - це обов’язковий
платіж у складі податку на майно, що
справляєтьсяз власників земельних ділянок та
земельних часток (паїв), а також постійних
землекористувачів (далі - податок для цілей
розділу XII цього Кодексу);
-345- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.72. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
земельний податок (далі - податок для
цілей розділу XII цього Кодексу) обов'язковий
місцевий
платіж,
що
справляється з власників земельних ділянок та
земельних часток (паїв), а також постійних
землекористувачів;
-346- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.72. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
земельний податок (далі - податок для
цілей розділу XII цього Кодексу) обов’язковий платіж у складі податку на
майно, що справляється з власників земельних
ділянок та земельних часток (паїв), а також
постійних землекористувачів.
-347- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.72. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
земельний податок (далі - податок для
цілей розділу XII цього Кодексу) -

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

обов’язковий місцевий платіж у складі
податку на майно, що справляється з
власників земельних ділянок та земельних
часток
(паїв),
а
також
постійних
землекористувачів.
-348- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 розділу І Викласти в
такій редакції:
«4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності:
на праві постійного користування, без
встановлення строку;
на умовах оренди;».
-349- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

“14.1.73. землекористувачі – юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності на праві
постійного
користування,
оперативного
управління, господарського відання та іншого
користування земельною ділянкою, або на
умовах оренди”
-350- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
-351- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац першій підпункту 4 пункту 2 розділу
I виключити.
-352- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.
-353- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-354- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.
-355- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

2. Підпункт 4 пункту 2 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з попередньою і
також пропонує виключити норму із
законопроекту щодо внесення до Податкового
кодексу положень щодо боротьби з
відсутністю
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільним зайняттям земельної
ділянки шляхом оподаткування таких
земельних ділянок.
Адже в подальшому такі норми можуть
бути, навпаки, використані для легалізації
самозахоплених земельних ділянок.
Пропоноване
вирішення
проблеми
відсутності
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільного зайняття земельної
ділянки має вирішуватись не шляхом їх
оподаткування, а через удосконалення
механізмів
контролю
за
земельними
ділянками, відповідальності за користування
земельними
ділянками
без
правовстановлюючих
документів,
відшкодування втрат власників, у тому числі,
бюджетних втрат, спрощення порядку
оформлення відповідних документів.
-356- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.
-357- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-358- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено
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Підпункт 14.1.73 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-359- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі для цілей цього
Кодексу – юридичні та фізичні особи
(резиденти і нерезиденти), які користуються
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах оренди; а також без оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайнятими земельними
ділянками;»»;
-360- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити
-361- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 4 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі – юридичні
особи (резиденти і нерезиденти), громадяни
України, а також іноземні громадяни та особи
без
громадянства,
які
користуються
земельними
ділянками
державної
та
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах
оренди;
без
оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайнятими земельними
ділянками;»»;
-362- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
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-363- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-364- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 розділу
законопроекту виключити
-365- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 4 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі – юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності: на праві
постійного користування, без встановлення
строку; на умовах оренди; без оформлення
правовстановлюючих документів, а також
самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;»»;
-366- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.
-367- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 4) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«Підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції: «14.1.73. землекористувачі для цілей
оподаткування – юридичні та фізичні особи
(резиденти і нерезиденти), які користуються
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах оренди; а також без оформлення
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, в тому числі самовільно зайнятими
земельними ділянками;»
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-368- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.
-369- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт четвертий пункту 2 Розділу І
(зміни до підпункту 14.1.73. пункту 14.1 статті
14 Податкового кодексу України) виключити.
-370- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 4) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«Підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі для цілей
цього Кодексу – юридичні та фізичні особи
(резиденти і нерезиденти), які користуються
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах
оренди;
без
оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайнятими земельними
ділянками;»
-371- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі для цілей
оподаткування – юридичні та фізичні особи
(резиденти і нерезиденти), які користуються
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах оренди; а також без оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайнятими земельними
ділянками;»
-372- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.
-373- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено
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Підпункт 4) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«Підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі для цілей
оподаткування – юридичні та фізичні особи
(резиденти і нерезиденти), які користуються
земельними
ділянками
державної
та
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах
оренди;
без
оформлення
правовстановлюючих документів, а також
самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;»
-374- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 4 пункту 2 Розділу I виключити
-375- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 4 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-376- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити;
26

“14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності:

-377- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302)
Абзац другий підпункту 4 пункту 2
викласти в такій редакції: "14.1.73.
землекористувачі — юридичні та фізичні
особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються сформованими відповідно до
статті 79-1 Земельного кодексу України
земельними
ділянками
державної
та
комунальної власності"
-378- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

підпункт 4 пункту 2 Розділу І викласти в
такій редакції:
«4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
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«14.1.73. землекористувачі – юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності на умовах
оренди;»»;
-379- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзаци другий-п’ятий підпункту 4 пункту
2 розділу І замінити абзацами такого змісту:
«14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
на
законних
підставах
користуються
земельними
ділянками
державної
та
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах оренди;»
-380- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
“14.1.73. землекористувачі - юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким
відповідно до закону надані у користування
земельні ділянки державної та комунальної
власності, у тому числі на умовах оренди;”
-381- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац 2 підпункту 4 пункту 2 Розділу 1
законопроекту викласти у такій редакції:
«14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної,
комунальної
та
приватної
власності: »;
-382- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Абзаци другий-п’ятий підпункту 4 пункту
2 розділу І замінити абзацами такого змісту:
«14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
на
законних
підставах
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земельними
ділянками
державної
та
комунальної власності, у тому числі на умовах
оренди;».
-383- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.73. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
землекористувачі - юридичні та фізичні
особи (резиденти і нерезиденти), яким у
встановленому законом порядку надані у
користування земельні ділянки державної та
комунальної власності, у тому числі на умовах
оренди;
-384- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.73. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
землекористувачі – юридичні та фізичні
особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності на праві
постійного користування або на умовах
оренди;
-385- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.73. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
землекористувачі – юридичні та фізичні
особи (резиденти і нерезиденти),яким
відповідно до законодавства надані у
користування земельні ділянки державної та
комунальної власності, у тому числі на умовах
оренди;
-386- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий підпункту 4 пункту 2 розділу
I виключити.
-387- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Абзац другий підпункту 4 пункту 2 розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
“14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
володіють та/або користуються земельними
ділянками
державної
та
комунальної
власності:”
-388- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-389- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

“14.1.73. землекористувачі для цілей
розділу XII цього Кодексу— юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності:
-390- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 2 розділу І Викласти в
такій редакції: «4) підпункт 14.1.73. викласти
в такій редакції: 14.1.73. землекористувачі —
юридичні та фізичні особи (резиденти і
нерезиденти), які користуються земельними
ділянками
державної
та
комунальної
власності: на праві постійного користування,
без встановлення строку; на умовах оренди
відповідно до укладеного договору оренди».
-391- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Підпункт 4) пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
\
«підпункт 14.1.72. викласти в такій
редакції: «14.1.73. землекористувачі для цілей
цього Кодексу – юридичні та фізичні особи
(резиденти
і
нерезиденти),
які
використовують земельну ділянку державної
та/або комунальної власності: на праві
постійного користування, без встановлення
строку; на умовах оренди; а також без
оформлення
правовстановлюючих
документів на земельну ділянку, в тому числі
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самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;»
-392- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
14.1.73. землекористувачі – юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності: на праві
постійного користування, без встановлення
строку; на умовах оренди; без оформлення або
з
порушенням
порядку
оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайнятими земельними
ділянками, якщо щодо таких осіб було
прийнято рішення про встановлення факту
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності.
-393- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)
Підпункт 4) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«Підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі для цілей
оподаткування – юридичні та фізичні особи
(резиденти
і
нерезиденти),
які
використовують земельну ділянку державної
та/або комунальної власності: на праві
постійного користування, без встановлення
строку; на умовах оренди; а також без
оформлення
правовстановлюючих
документів на земельну ділянку, в тому числі
самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;»
-394- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції
-395- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 4 пункту 2
Розділу
І
законопроекту
«14.1.73.
землекористувачі – юридичні та фізичні особи
(резиденти і нерезиденти), які користуються
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах оренди; а також без оформлення
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, в тому числі самовільно зайнятими
земельними ділянками;».
-396- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

5. Абзац другий підпункту 4 пункту 2
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «14.1.73. землекористувачі для цілей
цього Кодексу – юридичні особи (резиденти і
нерезиденти), громадяни України, а також
іноземні
громадяни
та
особи
без
громадянства, які користуються земельними
ділянками
державної
та
комунальної
власності: на праві постійного користування,
без встановлення строку; на умовах оренди;
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими земельними ділянками;»
-397- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

5. Абзац другий підпункту 4 пункту 2
розділу I викласти в такій редакції: “14.1.73.
землекористувачі — юридичні та фізичні
особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності: на праві
постійного користування, без встановлення
строку; на умовах оренди, суборенди; на
умовах емфітевзису; на умовах суперфіцію;
без
оформлення
правовстановлюючих
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Висновки, обґрунтування

документів на підставі рішення розпорядника
землі про передачу земельної ділянки у
користування (оренду); самовільно зайнятими
земельними ділянками, що підтверджено
рішенням суду, яке набрало законної сили”.
-398- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 4 пункту 2
Розділу
І
законопроекту
«14.1.73.
землекористувачі – юридичні та фізичні особи
(резиденти і нерезиденти), які користуються
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах оренди; а також без оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайнятими земельними
ділянками;»
-399- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Підпункт 4) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«Підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі для цілей
оподаткування – юридичні особи (резиденти і
нерезиденти), громадяни України, а також
іноземні
громадяни
та
особи
без
громадянства, які користуються земельними
ділянками
державної
та
комунальної
власності: на праві постійного користування,
без встановлення строку; на умовах оренди;
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими земельними ділянками;»
-400- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Підпункт 4 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі для цілей
оподаткування – юридичні та фізичні особи
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(резиденти і нерезиденти), які користуються
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах
оренди;
без
оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайнятими земельними
ділянками;»»;
-401- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 4 пункту 2
Розділу І законопроекту після слова «та»
додати слово «/або».
-402- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац другий підпункту 14 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«14.1.73. землекористувачі – юридичні та
фізичні особи, які користуються земельними
ділянками
державної
та
комунальної
власності:
на праві постійного користування;
на умовах оренди;
без оформлення правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими земельними ділянками, якщо щодо
них прийнято відповідне рішення органами
місцевого самоврядування;».
-403- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 4 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«4) підпункт 14.1.73. викласти в такій
редакції: «14.1.73. землекористувачі для цілей
цього Кодексу – юридичні та фізичні особи
(резиденти і нерезиденти), які користуються
земельними
ділянками
державної
та
комунальної власності: на праві постійного
користування, без встановлення строку; на
умовах
оренди;
без
оформлення
правовстановлюючих документів, а також
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самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;»»
-404- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до підпункту 14.1.73
пункту 14.1 статті 14.
-405- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
Абзац другий підпункту 4 пункту 2
розділу I викласти в такій редакції:
«14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності:
на праві постійного користування, без
встановлення строку;
на умовах оренди, суборенди, іншого
речового
права
встановленого
правовстановлюючим документом;
без оформлення правовстановлюючих
документів на підставі рішення розпорядника
землі про передачу земельної ділянки у
користування (оренду);
самовільно
зайнятими
земельними
ділянками, що підтверджено рішенням суду,
яке набрало законної сили».
-406- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У абзаці другому підпункту 4 пункту 2
Розділу І законопроекту
«14.1.73. землекористувачі – юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
використовують земельну ділянку державної
та/або комунальної власності: на праві
постійного користування, без встановлення
строку; на умовах оренди; а також без
оформлення
правовстановлюючих
документів на земельну ділянку, в тому числі
самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;».
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-407- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.73 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-408- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 14.1.73. пункту 14.1. статті 14
Податкового кодексу України такого змісту:
«14.1.73. землекористувачі — юридичні та
фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності:
на праві постійного користування, без
встановлення строку;
на умовах оренди;
без оформлення правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;»
виключити.
-409- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 4 пункту 2 розділу
I викласти в такій редакції: “14.1.73.
землекористувачі — юридичні та фізичні
особи (резиденти і нерезиденти), які
користуються
земельними
ділянками
державної та комунальної власності: на праві
постійного
користування,
довічного
успадкованого володіння; на умовах оренди,
суборенди,
іншого
речового
права
встановленого
правовстановлюючим
документом;
без
оформлення
правовстановлюючих документів на підставі
рішення розпорядника землі про передачу
земельної ділянки у користування (оренду); в
тому числі самовільно зайнятими земельними
ділянками”.
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-410- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 14.1.73 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-411- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У підпункті 14.1.73. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити слова:
«без оформлення правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими земельними ділянками».
-412- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.73. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію підпункту).
-413- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
27

на праві постійного користування, без
встановлення строку;

-414- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 4 пункту 2 розділу
I виключити.
-415- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У абзаці третьому підпункту 4 пункту 2
слова «, без встановлення строку» вилучити;
-416- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-417- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
28

на умовах оренди;

-418- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2
розділу I виключити.
-419- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити

29

без оформлення правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими земельними ділянками;”;

-420- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити

Відхилено

-421- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 2 розділу
І замінити двома абзацами наступного змісту:
«за
відсутності
належним
чином
оформлених документів на земельну ділянку,
факт чого встановлено рішенням суду;
внаслідок
самовільного
зайняття
земельних ділянок, факт чого встановлено
рішенням суду».
-422- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Після слів "в тому числі самовільно
зайнятими земельними ділянками;” додати
слова "- виключно для цілей оподаткування
-423- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 2 розділу
I виключити.
-424- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Останній абзац підпункту 4 пункту 1
вилучити;

110

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-425- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-426- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-427- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)
"в тому числі самовільно зайнятими
земельними ділянками;”;виключити
-428- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити

Відхилено

Відхилено

-429- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 2 розділу
І виключити
-430- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

абзац 5 пп. 4 пункту 2 розділу І
законопроекту виключити;
-431- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 14.1.73 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України слова «без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими
земельними
ділянками»
виключити.
-432- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 2 розділу
І виключити

Відхилено

Відхилено
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-433- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.73 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;»
виключити
-434- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 2 розділу
І законопроекту виключити
-435- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац п’ятий підпункту 4 пункту 2 розділу
І проекту виключити
-436- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Абзац 5 підпункту 4 пункту 2 розділу І
законопроекту виключити
-437- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 2
виключити.
-438- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 4 пункту 2 розділу І
виключити п’ятий абзац.
-439- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)
У підпункті 4 пункту 2 розділу І
виключити п’ятий абзац.
-440- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.73 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;»
виключити
-441- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.73 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими
земельними
ділянками;»
виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-442- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділу І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту:
підпункт 14.1.85. статті 14 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції: «
інжиніринг - надання послуг (виконання
робіт) із складення технічних завдань,
проєктних пропозицій, проведення наукових
досліджень і техніко-економічних обстежень,
виконання інженерно-розвідувальних робіт з
будівництва об'єктів, розроблення технічної
документації,
проєктування
та
конструкторського опрацювання об'єктів
техніки і технології, надання консультації та
авторського нагляду під час монтажних та
пусконалагоджувальних робіт, а також
надання консультацій, пов'язаних із такими
послугами (роботами)»;
-443- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту такого
змісту:
«пункт 14.1.81 статті 14 виключити»
-444- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«пункт 14.1.81-1 статті 14 викласти в такій
редакції:
«14.1.81-1. інвестиційний прибуток для
цілей розділу IV цього Кодексу - дохід у
вигляді позитивної різниці між доходом,
отриманим
платником
податку
від
проведення операцій з цінними паперами з
урахуванням курсової різниці, деривативними
контрактами та корпоративними правами,
випущеними в інших, ніж цінні папери,
формах, та витратами на придбання таких
інвестиційних активів;»
-445- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«пункт 14.1.88 статті 14 виключити
-446- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
6. Підпункт 5 пункту 2 розділу І
виключити.
-447- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 14.1 статті 14 Податкового
кодексу
України
підпункт
14.1.881
виключити.
-448- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 5 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено

Відхилено

Відхилено

-449- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 5 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-450- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-451- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити.
-452- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

І

Підпункт 5 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-453- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Відхилено

Абзац перший підпункту 5) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-454- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 5 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено

-455- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено
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“14.1.881. кондиції на мінеральну сировину
об’єкту (ділянки) надр для цілей розділу ІХ
цього Кодексу — сукупність технікотехнологічних та фінансово-економічних
вимог
до
провадження
господарської
діяльності
гірничого
підприємства
з
видобування
корисних
копалин,
які
забезпечують раціональне використання
об’єкту (ділянки) надр, у тому числі
економічно ефективне видобування корисних
копалин за видами товарної продукції
гірничого підприємства, що розроблена та
затверджена
у
порядку
визначеному
законодавством з регулювання гірничих
відносин;”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 5 пункту 2 розділу І
законопроекту виключити
-456- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 5 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-457- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-458- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити.
-459- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Після підпункту 5 пункту 2 доповнити
новим пунктом 6 такого змісту:
"Абзац 2 підпункту 14.1.106 викласти в
такій редакції:
"Максимальні роздрібні ціни на підакцизні
товари
(продукцію)
встановлюються
виробниками або імпортерами товарів
(продукції) шляхом декларування таких цін у
порядку, встановленому цим Кодексом.
Продаж
суб’єктами
господарювання
підакцизних товарів, на які встановлюються
максимальні роздрібні ціни, не може
здійснюватися за цінами, вищими за
максимальні роздрібні ціни (крім реалізації
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі (що не пов’язані прямо чи
опосередковано відносинами контролю у
розумінні статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» з підприємствами
виробниками та/або імпортерами тютюнових
виробів) безпосередньо громадянам та іншим
кінцевим споживачам для їх особистого
некомерційного використання, незалежно від

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

форми розрахунків, за цінами, що на 10 чи
менше відсотків перевищують максимальні
роздрібні ціни)".
-460- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 2 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий підпункт 14.1.881 виключити»;
-461- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Абзац другий підпункту 5) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-462- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-463- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Відхилено

Після підпункту 5 пункту 2 розділу I
законопроекту доповнити новим підпунктом 6
такого змісту:
«6) підпункт 14.1.106 викласти у такій
редакції:
14.1.106. максимальні роздрібні ціни ціни, встановлені на підакцизні товари
(продукцію з урахуванням усіх видів податків
(зборів). Акцизний податок з реалізованих
підакцизних товарів, який нараховується на
реалізований товар відповідно до підпунктів
213.1.9 і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього
Кодексу
не
включається
до
максимальної роздрібної ціни.
Максимальні роздрібні ціни на підакцизні
товари
(продукцію)
встановлюються
виробниками або імпортерами товарів
(продукції) шляхом декларування таких цін у
порядку, встановленому цим Кодексом.
Продаж
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які
встановлюються максимальні роздрібні ціни,
не може здійснюватися за цінами, вищими за
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максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму
акцизного податку, який нараховується на
реалізований товар відповідно до підпунктів
213.1.9 і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу»;
-464- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Абзац другий підпункту 5 пункту 2 розділу
І викласти у такій редакції: “14.1.881. кондиції
на мінеральну сировину об’єкту (ділянки)
надр для цілей розділу ІХ цього Кодексу –
сукупність
техніко-технологічних
та
фінансово-економічних
вимог
до
провадження
господарської
діяльності
гірничого підприємства з видобування
корисних
копалин,
які
забезпечують
раціональне використання об’єкту (ділянки)
надр, у тому числі економічно ефективне
видобування корисних копалин за видами
товарної продукції гірничого підприємства
щодо розподілу економічної вигоди між
користувачем ділянки надр та держави, що
розроблена та затверджена у визначеному
законодавством порядку на період 5 років.
Кондиції на мінеральну сировину ділянки
надр розробляють та подають на державну
експертизу
запасу
корисних
копалин
надрокористувачі, які складають сукупність
очікуваних надрокористувачем гірничогеологічних, а також фінансово-економічних
умов провадження господарської діяльності
на ділянці надр, включаючи декілька
альтернативних оцінок економічної вигоди, за
якими й визначається промислова цінність
запасів корисних копалин родовища.”
-465- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-466- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
кондиції на мінеральну сировину для
цілей розділу ІХ цього Кодексу - сукупність
граничних вимог до якості та кількості
мінеральної
сировини
в
надрах,
гірничогеологічних
умов
залягання,
гірничотехнічних та інших умов розробки
продуктивних покладів, дотримання яких під
час підрахунку забезпечує найбільш повний й
економічно
ефективний
видобуток
і
використання наявних запасів та ресурсів
корисних копалин.
-467- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
кондиції на мінеральну сировинудля цілей
розділу ІХ цього Кодексу - сукупність
обґрунтованих вимогдо якості та кількості
мінеральної
сировини
в
надрах,
гірничогеологічних
умов
залягання,
гірничотехнічних та інших умов розробки
продуктивних покладів, дотримання яких під
час підрахунку забезпечує найбільш повний й
економічно
ефективний
видобуток
і
використання наявних запасів та ресурсів
корисних копалин.
-468- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
кондиції на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр для цілей розділу ІХ цього
Кодексу – сукупність обґрунтованихвимог до
провадження
господарської
діяльності
гірничого підприємства з видобування

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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корисних
копалин,
які
забезпечують
раціональне використання об’єкту (ділянки)
надр, у тому числі економічно ефективне
видобування корисних копалин за видами
товарної продукції гірничого підприємства,
що розроблена та затверджена у порядку
визначеному законодавством з регулювання
гірничих відносин;
-469- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
кондиції на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр для цілей розділу ІХ цього
Кодексу – сукупність техніко-технологічних
та
фінансово-економічних
вимог
до
провадження
господарської
діяльності
гірничого підприємства з видобування
корисних
копалин,
які
забезпечують
раціональне використання об’єкту (ділянки)
надр;
-470- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
кондиції на мінеральну сировину для
цілей розділу ІХ цього Кодексу -сукупність
граничних вимог до якості та кількості
мінеральної
сировини
в
надрах,
гірничогеологічних
умов
залягання,
гірничотехнічних та інших умов розробки
продуктивних покладів, дотримання яких під
час підрахунку забезпечує найбільш повний й
економічно
ефективний
видобуток
і
використання наявних запасів та ресурсів
корисних копалин.
-471- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 14.1.881 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
кондиції на мінеральну сировину для
цілей розділу ІХ цього Кодексу -сукупність
обгрунтованих вимог до якості та кількості
мінеральної
сировини
в
надрах,
гірничогеологічних
умов
залягання,
гірничотехнічних та інших умов розробки
продуктивних покладів, дотримання яких під
час підрахунку забезпечує найбільш повний й
економічно
ефективний
видобуток
і
використання наявних запасів та ресурсів
корисних копалин.
-472- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У підпункті 14.1.881 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту після слів «кондиції на
мінеральну сировину» виключити слова
«об’єкту (ділянки) надр».
-473- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 14.1.89 статті 14 виключити»
-474- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 14.1. 94-1 статті 14 викласти в
такій редакції:
«14.1.941 котирувальні ціни (для цілей
статті 39 цього Кодексу) - ціни на сировинний
товар у відповідний період, отримані на
міжнародному ринку товарів та/або на
організованих товарних ринках в Україні, які
включають, зокрема, результати біржових
торгів, ціни, отримані з визнаних агентств із
прозорою звітністю щодо цін, статистичних
агентств або від урядових агентств із
ціноутворення,
де
такі
індекси
використовуються
в
якості
орієнтира
(еталона) непов’язаними особами для
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Висновки, обґрунтування

визначення цін в операціях між ними.
Котирувальна ціна визначається як ціна
(середня ціна) та/або діапазон цін на певну
дату або період часу»
-475- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
7. Підпункт 6 пункту 2 розділу І
виключити.
-476- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 6 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено

Відхилено

-477- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 6 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-478- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 14.1.112 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-479- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити
-480- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

І

Підпункт 6 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт 14.1.112. викласти в такій
редакції:
«14.1.112. мінеральна сировина - товарна
продукція гірничого підприємства, що є
результатом його господарської діяльності з
видобутку корисних копалин, у тому числі
шляхом виконання господарських договорів
про послуги з давальницькою сировиною, і за
якісними
характеристиками
відповідає
вимогам
установлених
законодавством
стандартів або вимогам договорів»;
-481- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 6 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-482- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Абзац перший підпункту 6) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-483- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 6 пункту 2 розділу І виключити.

35

“14.1.112. мінеральна сировина для цілей
розділу ІХ цього Кодексу — товарна
продукція гірничого підприємства, що є
результатом
господарської
діяльності
гірничого підприємства з видобування
корисних
копалин
з
дотриманням
встановлених кондицій на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр за видами
товарної продукції гірничого підприємства;”;

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

-484- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.112 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-485- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
. Підпункт 6 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-486- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-487- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 14.1.112 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-488- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 14.1.112. пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України у визначенні
поняття «мінеральна сировина» після слів «за
видами
товарної
продукції
гірничого
підприємства» доповнити словами «і за
якісними
характеристиками
відповідає
вимогам
установлених
законодавством
стандартів або вимогам договорів».
-489- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Абзац другий підпункту 6) пункту 2
розділу І законопроекту виключити
-490- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац 2 підпункту 6 пункту 2 Розділу 1
законопроекту після слів «мінеральна
сировина» доповнити словами «мінеральні
добрива»;
-491- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 2 підпункту 6 пункту 2 Розділу 1
законопроекту слова «з дотриманням
встановлених кондицій» виключити;
-492- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац другий підпункту 6 пункту 2 розділу
І викласти у такій редакції: “14.1.112.
мінеральна сировина для цілей розділу ІХ
цього Кодексу - товарна продукція гірничого
підприємства, що є результатом господарської
діяльності
гірничого
підприємства
з
видобування
корисних
копалин
з
дотриманням встановлених кондицій на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр
за видами товарної продукції гірничого
підприємства, що затверджена у визначеному
законодавством порядку.”
-493- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.112. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
мінеральна сировина - товарна продукція
гірничого підприємства, що є результатом
його господарської діяльності з видобутку
корисних копалин, у тому числі шляхом
виконання господарських договорів про
послуги з давальницькою сировиною, що
відповідає установленим законодавством
стандартам або вимогам договорів, в тому
числі з дотриманням встановлених кондицій
на мінеральну сировину.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-494- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.112. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
мінеральна сировина - товарна продукція
гірничого підприємства, що є результатом
його господарської діяльності з видобутку
корисних копалин, у тому числі шляхом
виконання господарських договорів про
послуги
з
давальницькою
сировиною
видобута з дотриманням встановлених
кондицій на мінеральну сировину.
-495- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.112. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
мінеральна сировина для цілей розділу
IXцього Кодексу - товарна продукція
гірничого підприємства, що є результатом
його господарської діяльності з видобутку
корисних копалин, у тому числі шляхом
виконання господарських договорів про
послуги
з
давальницькою
сировиною
видобута з дотриманням встановлених
кондицій на мінеральну сировину.
-496- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.112. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
мінеральна сировина - товарна продукція
гірничодобувного підприємства, що є
результатом його господарської діяльності з
видобутку корисних копалин, і за якісними
характеристиками
відповідає
вимогам
установлених законодавством стандартів або
вимогам договорів,встановленим кондиціям
на мінеральну сировину.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-497- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.112. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
мінеральна сировина - товарна продукція
гірничодобувного підприємства, що є
результатом його господарської діяльності з
видобутку корисних копалин, і за якісними
характеристиками
відповідає
вимогам
установлених законодавством стандартів або
вимогам договорів.
-498- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.112. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
мінеральна сировина для цілей розділу IX
цього Кодексу -товарна продукція гірничого
підприємства, що є результатом господарської
діяльності з видобутку корисних копалин, у
тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, і за якісними характеристиками
відповідає
вимогам
установлених
законодавством стандартів або вимогам
договорів, в тому числі з дотриманням
встановлених кондицій на мінеральну
сировину.
-499- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.112. пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію пункту).
-500- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«пункт 14.1. 113-3 статті 14 викласти в
такій редакції:
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Висновки, обґрунтування

«14.1.113-3. міжнародна група компаній
(для цілей статті 39 цього Кодексу) - дві або
більше юридичні особи або утворення без
статусу юридичної особи, які є податковими
резидентами різних країн та пов’язані між
собою за критеріями володіння або контролю
таким чином, що згідно з міжнародними
стандартами фінансової звітності або іншими
міжнародно
визнаними
стандартами
фінансової
звітності
обов’язковою
є
підготовка
консолідованої
фінансової
звітності або підготовка консолідованої
фінансової звітності була б обов’язковою у
разі, якщо акції (корпоративні права) однієї з
таких юридичних осіб перебували б в обігу на
організованому фондовому ринку (на
фондовій біржі);»
-501- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 7 пункту 2
розділу I виключити.
-502- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 7 пункту 2 розділу І вилучити;
-503- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-504- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 2 розділу І
законопроєкту (доповнення пункту 14.1 статті
14 Податкового кодексу України підпунктом
14.1.1142) виключити.
-505- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 2 розділу І
законопроєкту (доповнення пункту 14.1 статті
14 Податкового кодексу України підпунктом
14.1.1142) виключити.
-506- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Підпункт сьомий пункту другого розділу І
законопроекту виключити
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Висновки, обґрунтування

-507- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Підпункт 7) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
обчислюється відповідно до приписів
Податкового Кодексу України.
Загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
або право власності на які належить одній
юридичній або фізичній особі, в тому числі
фізичній особі – підприємцю, є загальним
мінімальним податковим зобов’язанням.»
-508- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-509- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

3. Підпункт 7 пункту 2 Розділу І
законопроект виключити.
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
виключити із законопроекту норми про
запровадження мінімального податкового
зобов'язання, як таке, що спрямоване проти
всіх селян.
Відповідно до норм Земельного кодексу,
громадяни можуть отримати безкоштовну у
власність земельну ділянку для ведення
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особистого селянського господарства у
розмірі не більше 2 га.
Натомість, проектом закону пропонується
стягувати мінімальне податкове зобов’язання
із земель, площа яких перевищує 0,5 га, що є
значно менше, навіть ніж розмір безоплатної
передачі.
А тому у великої частини селян, які, як
правило, є пенсіонерами, будуть такі земельні
ділянки у власності і вони будуть зобов’язані
сплачувати
мінімальне
податкове
зобов’язання.
Окрім цього, пропонується оподаткувати
дохід від продажу сільськогосподарської
продукції, яка вирощена на земельній ділянці,
площа якої перевищує 0,5 га.
Під дію цієї норми потраплять також
селяни, що вирощують продукцію для
власних потреб, однак можуть час від часу
реалізовувати її надлишки.
Держава має знайти інші джерела
наповнення бюджету.
-510- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Підпункт 7 пункту 2 Розділу проекту І
виключити.
-511- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
1. Абзац третій підпункту 7 пункту 2
розділу І викласти в такій редакції: «Сума
мінімальних
податкових
зобов’язань,
визначених щодо кожної із земельних
ділянок, право користування якими належить
одній юридичній або фізичній особі, в тому
числі фізичній особі — підприємцю, або
членам фермерського господарства, є
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням».
-512- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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6. Виключити із законопроекту абзац
перший підпункту 7 пункту 2 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання
-513- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-514- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 14.1 статті 14 Податкового
кодексу
України
підпункт
14.1.1142
виключити.
-515- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)
Абзац другий підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.1142 мінімальне податкове зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового
зобов'язання зі сплати податків, зборів,
платежів, контроль за справлянням яких
покладено
на
контролюючі
органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських
угідь,
яка
розраховується відповідно до приписів цього
Кодексу.».
-516- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 7 пункту 2 розділу І виключити
-517- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 7) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
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зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
обчислюється відповідно до приписів цього
Кодексу.
Загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
або право власності на які належить одній
юридичній або фізичній особі, в тому числі
фізичній особі – підприємцю, є загальним
мінімальним податковим зобов’язанням.»
-518- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 14.1.1142 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-519- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 7 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«7) після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка

131

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

обчислюється за формулою, що визначається
Податковим Кодексом України. Загальна сума
мінімальних
податкових
зобов’язань,
визначених щодо кожної із земельних
ділянок, право користування якими або право
власності на які належить одній юридичній
або фізичній особі, в тому числі фізичній особі
– підприємцю, є загальним мінімальним
податковим зобов’язанням.»»;
-520- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

6. Підпункт 7 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«7) після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
розраховується відповідно до приписів цього
Кодексу.
Загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
або право власності на які належить одній
юридичній або фізичній особі, в тому числі
фізичній особі – підприємцю, є загальним
мінімальним податковим зобов’язанням.»»;
-521- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити.
-522- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
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Підпункт 7 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«7) після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
розраховується відповідно до приписів цього
Кодексу.
Загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
належить одній юридичній або фізичній особі,
в тому числі фізичній особі – підприємцю, є
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням.»»;
-523- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац перший підпункту 7 пункту 2
Розділу І законопроекту виключити.
-524- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-525- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 2 розділу
законопроекту виключити.
-526- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 7 пункту 2 Розділу 1
законопроекту (щодо 14.1.1142 мінімальне
податкове зобов’язання) виключити;
-527- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено
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Підпункт 7 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«7) після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
розраховується відповідно до приписів
Податкового Кодексу України.
Загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
або право власності на які належить одній
юридичній або фізичній особі, в тому числі
фізичній особі – підприємцю, є загальним
мінімальним податковим зобов’язанням.»»;
-528- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 7) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції: «після
підпункту 14.1.114 доповнити підпунктом
14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за своєчасним
справлянням яких покладено на контролюючі
органи, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або з власністю та/або
користуванням (у тому числі на умовах
оренди, суборенди, емфітевзису, постійного
користування)
земельними
ділянками,
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віднесеними до сільськогосподарських угідь,
яка розраховується відповідно до приписів
цього Кодексу.
Загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
або право власності на які належить одній
юридичній або фізичній особі, в тому числі
фізичній особі – підприємцю, є загальним
мінімальним податковим зобов’язанням.»
-529- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Підпункт 7 пункту 2 розділу І
законопроєкту (доповнення пункту 14.1 статті
14 Податкового кодексу України підпунктом
14.1.1142) виключити;
-530- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 7 пункту 2 розділу І виключити.
-531- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 7) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
обчислюється в порядку визначеному цим
Кодексом. Загальна сума мінімальних
податкових зобов’язань, визначених щодо
кожної із земельних ділянок, право
користування якими або право власності на
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які належить одній юридичній або фізичній
особі, в тому числі фізичній особі –
підприємцю, є загальним мінімальним
податковим зобов’язанням.»
-532- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

7) після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за своєчасним
справлянням яких покладено на контролюючі
органи, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або з власністю та/або
користуванням (у тому числі на умовах
оренди, суборенди, емфітевзису, постійного
користування)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь,
яка розраховується відповідно до приписів
Податкового Кодексу України. Загальна сума
мінімальних
податкових
зобов’язань,
визначених щодо кожної із земельних
ділянок, право користування якими або право
власності на які належить одній юридичній
або фізичній особі, в тому числі фізичній особі
– підприємцю, є загальним мінімальним
податковим зобов’язанням.»
-533- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 7) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
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тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
обчислюється в порядку визначеному
Податковим Кодексом України.
Загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
або право власності на які належить одній
юридичній або фізичній особі, в тому числі
фізичній особі – підприємцю, є загальним
мінімальним податковим зобов’язанням.»
-534- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 7 пункту 2 Розділу I виключити
-535- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

38

“14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання — мінімальна величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, розрахована
відповідно до цього Кодексу.

Підпункт 7 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-536- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.1142 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити.
-537- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302)
7) після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту:
14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання — мінімальна величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним користуванням) сформованими
відповідно до статті 79-1 Земельного
кодексу України земельними ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь,
розрахована відповідно до цього Кодексу.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

-538- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 7 пункту 2 розділу
I виключити.
-539- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено

мінімальне податкове зобов’язання –
мінімальна
величина
податкового
зобов'язання власників сільськогосподарської
продукції власного виробництва зі сплати
податків, зборів, платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі
органи, та/або пов’язаних з власністю та/або
користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом, постійним користуванням)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських угідь, розрахована
відповідно до цього Кодексу
-540- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальний
розмір
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських
угідь,
який
розраховується відповідно до Податкового
Кодексу України.».
-541- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.1142.
поставлене
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
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яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, розрахована
відповідно до цього Кодексу.».
-542- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-543- Н.д. Гривко С. Д. (р.к. №110)

Відхилено

Абзац 2 пункту 7 частини 2 розділу І після
слів «земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських угідь» доповнити
словами «у вигляді рілля»
-544- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-545- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Підпункт 7) пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«підпункт 14.1.1142. викласти в такій
редакції: 14.1.1142 мінімальне податкове
зобов’язання
–
мінімальний
розмір
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
який
розраховується відповідно до положень
Податкового
Кодексу
України.
Сума
мінімальних
податкових
зобов’язань,
визначених щодо кожної із земельних
ділянок, право користування якими належить
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одній юридичній або фізичній особі, в тому
числі фізичній особі – підприємцю, є
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням.»
-546- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Абзац другий підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.1142. фіксоване податкове зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового
зобов'язання зі сплати податків, зборів,
платежів, контроль за справлянням яких
покладено
на
контролюючі
органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, розрахована
відповідно до цього Кодексу.».
-547- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
14.1.1142.
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, розрахована
відповідно до цього Кодексу.
-548- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.1142 мінімальне податкове зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового
зобов'язання зі сплати податків, зборів,
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платежів, контроль за справлянням яких
покладено
на
контролюючі
органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
розраховується відповідно до приписів
Податкового Кодексу України.».
-549- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-550- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

7. Виключити із законопроекту абзац
другий підпункту 7 пункту 2 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-551- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-552- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
1. У абзаці другому підпункту 14.1.1142
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту після слова
і знака «ділянок,» вставити слова і знак
«розміром більше 2 гектарів,»
-553- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.1142
.
мінімальне
сільськогосподарське податкове зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового
зобов'язання зі сплати податків, зборів,
платежів, контроль за справлянням яких
покладено
на
контролюючі
органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
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(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, розрахована
відповідно до цього Кодексу.».
-554- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий підпункт 14.1.114-2 виключити»;
-555- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац другий підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту виключити.
-556- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзац другий підпункту 7 пункту 2
розділу І викласти в такій редакції:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання — мінімальна величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних
з
реалізацією
власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь,
розрахована відповідно до цього Кодексу».
-557- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
обов’язок сплати якого пов’язується з
власністю та/або користуванням земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (у томі числі
користуванням на підставі - оренди,
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суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування), яка розраховується відповідно
до приписів Податкового Кодексу України.».
-558- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)

Відхилено

14.1.114-2 Положення відсутнє
(Коментар Комітету: Відповідно до
обґрунтувань, щодо наданої пропозиції
пропонується
доповнення
статті
14
підпунктом 14.1.114-2 в частині мінімального
податкового зобов'язання виключити)
-559- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«7) після підпункту 14.1.114 доповнити
підпунктом 14.1.1142 такого змісту: «14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового
зобов'язання зі сплати податків, зборів,
платежів, контроль за справлянням яких
покладено
на
контролюючі
органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
обчислюється за формулою, що визначається
цим Кодексом. Загальна сума мінімальних
податкових зобов’язань, визначених щодо
кожної із земельних ділянок, право
користування якими або право власності на
які належить одній юридичній або фізичній
особі, в тому числі фізичній особі –
підприємцю, є загальним мінімальним
податковим зобов’язанням.»»;
-560- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Виключити новий підпункт 14.1.1142
пункту 14.1 статті 14.
-561- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці другому підпункту 7 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-562- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
В абзаці другому підпункту 7 пункту 2
розділу I після слів: “орендою, суборендою,
емфітевзисом, постійним користуванням»
додати слово “та іншими титулами
користування“;
-563- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)
Абзац другий підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.1142
мінімальне
податкове
зобов’язання
–
мінімальна
величина
податкового зобов'язання зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням (у
тому числі на умовах оренди, суборенди,
емфітевзису,
постійного
користування)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських
угідь,
яка
розраховується відповідно до приписів цього
Кодексу.».
-564- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.1142 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-565- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 7 пункту 2 розділу
I викласти в такій редакції: “14.1.1142
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мінімальне податкове зобов’язання —
мінімальна
величина
податкового
зобов'язання зі сплати податків, зборів,
платежів, контроль за справлянням яких
покладено
на
контролюючі
органи,
пов’язаних з виробництвом та/або реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням
та
іншими
титулами
користування)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, розрахована
відповідно до цього Кодексу.”;
-566- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 14.1.1142 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-567- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
39

Сума мінімальних податкових зобов’язань,
визначених щодо кожної із земельних
ділянок, право користування якими належить
одній юридичній або фізичній особі, в тому
числі фізичній особі — підприємцю, є
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням”;

-568- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 2 розділу
I виключити.
-569- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Сума
поставлених
податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
належить одній юридичній або фізичній особі,
в тому числі фізичній особі – підприємцю, є
загальним
поставленим
податковим
зобов’язанням.».
-570- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-571- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-572- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Сума фіксованих податкових зобов’язань,
визначених щодо кожної із земельних
ділянок, право користування якими належить
одній юридичній або фізичній особі, в тому
числі фізичній особі – підприємцю, є
загальним
поставленим
податковим
зобов’язанням.».
-573- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Сума мінімальних податкових зобов’язань,
визначених щодо кожної із земельних
ділянок, право власності на які або
користування
якими
належить
одній
юридичній або фізичній особі, в тому числі
фізичній особі – підприємцю, є загальним
мінімальним податковим зобов’язанням.
-574- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

8. Виключити із законопроекту абзац
третій підпункту 7 пункту 2 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-575- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Відхилено

виключити
-576- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

8. В абзаці третьому підпункту 7 пункту 2
розділу I після слів “право користування”
додати слово “(власності)”.
-577- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Сума мінімальних сільськогосподарських
податкових зобов’язань, визначених щодо
кожної із земельних ділянок, право
користування
якими
належить
одній
юридичній або фізичній особі, в тому числі
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фізичній особі – підприємцю, є загальним
поставленим податковим зобов’язанням.».
-578- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту виключити.
-579- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 2 розділу
І викласти в такій редакції:
«Сума
мінімальних
податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
належить одній юридичній або фізичній особі,
в тому числі фізичній особі — підприємцю,
або членам сім’ї фізичної особи, є загальним
мінімальним податковим зобов’язанням».
-580- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Сума сільськогосподарських податкових
зобов’язань, визначених щодо кожної із
земельних ділянок, право користування якими
належить одній юридичній або фізичній особі,
в тому числі фізичній особі – підприємцю, є
загальним
сільськогосподарським
податковим зобов’язанням.».
-581- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці третьому підпункту 7 слова
«мінімальних
податкових
зобов’язань»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-582- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці четвертому підпункту 7 слова
«мінімальним податковим зобов’язанням»
замінити словами «мінімальним поставленим
доходом».
-583- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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40

У абзаці другому підпункту 14.1.1142
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту після слова
і знака «ділянок,» вставити слова і знак
«розміром більше 2 гектарів,»
-584- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці другому підпункту 14.1.1142
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту після слова
і знака «ділянок,» вставити слова і знак
«розміром більше 2 гектарів,»
-585- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

41

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«пункт 14.1.125-1 статті 14 викласти в такій
редакції:
«14.1.125-1. норматив витрат на виплати
страховим
посередникам
гранично
допустима величина будь-яких виплат
(винагород) страховим посередникам та
іншим особам за надані послуги щодо
укладання
(пролонгації)
договорів
страхування, встановлена для цілей цього
Кодексу
за
методикою,
визначеною
Національним
банком
України,
за
погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику;»
-586- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

8) підпункт 14.1.128 викласти у такій
редакції:

9. Підпункт 8 пункту 2 розділу І
виключити.
-587- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 8 пункту 2 розділу І виключити.
-588- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 8 пункту 2 розділу І виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-589- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 8 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити. .
-590- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено
І

Підпункт 8 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-591- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Абзац перший підпункту 8) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-592- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 8 пункту 2 розділу І виключити.

42

“14.1.128. обсяг видобутих корисних
копалин (мінеральної сировини) — обсяг
товарної продукції гірничого підприємства,
види якої встановлені затвердженими
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр, що відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 9
“Запаси”
обліковується
гірничим
підприємством як запаси — активи, вартість
яких може бути достовірно визначена, для
яких існує імовірність отримання їх
власником — суб'єктом господарювання
економічної вигоди, пов'язаної з їх
використанням як товару, та які складаються
з: сировини, призначеної для обслуговування
іншого, ніж класифіковане в секції В ДК
009:2010, виробництва, у тому числі шляхом
виконання господарських договорів про
послуги з давальницькою сировиною, та
адміністративних потреб; готової продукції,
що виготовлена на гірничому підприємстві, у

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

-593- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
. Підпункт 8 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-594- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 8 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-595- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «види якої
встановлені затвердженими кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр,»
виключити
-596- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова «як товару» виключити
-597- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «іншого, ніж

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, призначена для продажу і
відповідає
технічним
та
якісним
характеристикам, передбаченим договором
або іншим нормативно-правовим актом;”;

класифіковане в секції В ДК 009:2010,»
виключити
-598- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-599- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 8 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 14.1.128 викласти у такій
редакції:
«14.1.128. обсяг видобутих корисних
копалин (мінеральної сировини) - обсяг
товарної продукції гірничого підприємства,
що відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського
обліку
9
«Запаси»
обліковується гірничим підприємством як
запаси - активи, вартість яких може бути
достовірно визначена, для яких існує
імовірність отримання їх власником суб'єктом
господарювання
економічної
вигоди, пов'язаної з їх використанням, та які
складаються з: сировини, призначеної для
обслуговування виробництва, у тому числі
шляхом виконання господарських договорів
про послуги з давальницькою сировиною, та
адміністративних потреб; готової продукції,
що виготовлена на гірничому підприємстві, у
тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, призначена для продажу і
відповідає
технічним
та
якісним
характеристикам, передбаченим договором
або іншим нормативно-правовим актом»;
-600- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У підпункті 8 пункту 2 Розділу 1
законопроекту абзац другий викласти у такій
редакції:
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«“14.1.128. обсяг видобутих корисних
копалин — обсяг товарної продукції
гірничого
підприємства,
види
якої
встановлені затвердженими кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки)
надр;”»;
-601- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
. Абзац другий підпункту 8) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-602- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «види якої
встановлені затвердженими кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр,»
виключити
-603- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова «як товару» виключити
-604- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «іншого, ніж
класифіковане в секції В ДК 009:2010,»
виключити
-605- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-606- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 8 пункту 2 розділу
І викласти у такій редакції: “14.1.128. обсяг
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видобутих корисних копалин (мінеральної
сировини) - обсяг товарної продукції
гірничого
підприємства,
види
якої
встановлені затвердженими кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр,
що відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського
обліку
9
«Запаси»
обліковується гірничим підприємством як
запаси - активи, вартість яких може бути
достовірно визначена, для яких існує
імовірність отримання їх власником суб'єктом
господарювання
економічної
вигоди, пов'язаної з їх використанням як
товару, та які складаються з: сировини,
призначеної
для
обслуговування
виробництва, у тому числі шляхом виконання
господарських договорів про послуги з
давальницькою
сировиною,
та
адміністративних потреб; готової продукції,
що виготовлена на гірничому підприємстві, у
тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, призначена для продажу і
відповідає
технічним
та
якісним
характеристикам, передбаченим договором
або іншим нормативно-правовим актом.”
-607- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «види якої
встановлені затвердженими кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр,»
виключити
-608- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова «як товару» виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

152

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-609- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «іншого, ніж
класифіковане в секції В ДК 009:2010,»
виключити
-610- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 14.1.128 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-611- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.128 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
обсяг видобутих корисних копалин
(мінеральної сировини) - обсяг товарної
продукції гірничого підприємства, види якої
встановлені затвердженими кондиціями на
мінеральну сировину, що відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 9 «Запаси» обліковується гірничим
підприємством як запаси - активи, вартість
яких може бути достовірно визначена, для
яких існує імовірність отримання їх
власником - суб'єктом господарювання
економічної вигоди, пов'язаної з їх
використанням як товару, та які складаються
з: сировини, призначеної для обслуговування
виробництва, у тому числі шляхом виконання
господарських договорів про послуги з
давальницькою
сировиною,
та
адміністративних потреб; готової продукції,
що виготовлена на гірничому підприємстві, у
тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, призначена для продажу і
відповідає
технічним
та
якісним

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

характеристикам, передбаченим договором
або іншим нормативно-правовим актом.
-612- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.128 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
обсяг видобутих корисних копалин
(мінеральної сировини) - обсяг товарної
продукції гірничого підприємства, види якої
встановлені затвердженими кондиціями на
мінеральну сировину, що відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 9 «Запаси» обліковується гірничим
підприємством як запаси - активи, вартість
яких може бути достовірно визначена, для
яких існує імовірність отримання їх
власником - суб'єктом господарювання
економічної вигоди, пов'язаної з їх
використанням, та які складаються з:
сировини, призначеної для обслуговування
виробництва, у тому числі шляхом виконання
господарських договорів про послуги з
давальницькою
сировиною,
та
адміністративних потреб; готової продукції,
що виготовлена на гірничому підприємстві, у
тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, призначена для продажу і
відповідає
технічним
та
якісним
характеристикам, передбаченим договором
або іншим нормативно-правовим актом.
-613- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту після слів «кондиціями на
мінеральну сировину» виключити слова
«об’єкту (ділянки) надр».
-614- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 14.1.128 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
обсяг видобутих корисних копалин
(мінеральної сировини) - обсяг товарної
продукції гірничого підприємства, що
відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського
обліку
9
"Запаси"
обліковується гірничим підприємством як
запаси - активи, вартість яких може бути
достовірно визначена, для яких існує
імовірність отримання їх власником суб'єктом
господарювання
економічної
вигоди, пов'язаної з їх використанням, та які
складаються з: сировини, призначеної для
обслуговування виробництва, у тому числі
шляхом виконання господарських договорів
про послуги з давальницькою сировиною, та
адміністративних потреб; готової продукції,
що виготовлена на гірничому підприємстві, у
тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, призначена для продажу і
відповідає установленим законодавством
стандартам або вимогам договорів.
-615- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У підпункті 14.1.128 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту слова «технічним та якісним
характеристикам, передбаченим договором
або іншим нормативно-правовим актом»
замінити
словами:
«установленим
законодавством стандартам або вимогам
договорів».
-616- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.128 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
обсяг видобутих корисних копалин
(мінеральної сировини) - обсяг товарної
продукції гірничого підприємства, що

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського
обліку
9
"Запаси"
обліковується гірничим підприємством як
запаси - активи, вартість яких може бути
достовірно визначена, для яких існує
імовірність отримання їх власником суб'єктом
господарювання
економічної
вигоди, пов'язаної з їх використанням, та які
складаються з: сировини, призначеної для
обслуговування виробництва, у тому числі
шляхом виконання господарських договорів
про послуги з давальницькою сировиною, та
адміністративних потреб; готової продукції,
що виготовлена на гірничому підприємстві, у
тому числі шляхом виконання господарських
договорів про послуги з давальницькою
сировиною, призначена для продажу і
відповідає установленим законодавством
стандартам або вимогам договорів, в тому
числі з дотриманням встановлених кондицій
на мінеральну сировину.
-617- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.128 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію підпункту).
-618- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д. Прощук Е.
П. (р.к. №291)
Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
"підпункт 14.1.135. викласти в такій
редакції:
"14.1.135. оподаткування для цілей розділу
IX цього Кодексу - оподаткування рентною
платою за користування надрами для
видобування
корисних
копалин,
оподаткування
рентною
платою
за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з
видобуванням
корисних
копалин,
оподаткування
рентною
платою
за

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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користування
радіочастотним
ресурсом
України, оподаткування рентною платою за
спеціальне використання води, оподаткування
рентною платою за транспортування нафти і
нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами
та
нафтопродуктопроводами,
транзитне
транспортування трубопроводами аміаку
територією України".
-619- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 14.1.129 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції: «14.1.129. об’єкти житлової
нерухомості - будівлі, зареєстровані згідно із
законодавством
як
об’єкти
житлової
нерухомості, дачні та садові будинки;»
-620- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.129.1 пункту 14.1 статті
14 Податкового кодексу України: абзац
перший викласти у такій редакції: «14.1.129.1.
будівлі,
зареєстровані
згідно
із
законодавством
як
об’єкти
житлової
нерухомості, а також їх складові частини, які
є самостійними об’єктами нерухомого майна,
зокрема,
включають:»
третє
речення
підпункту «а» після слів «допоміжних
(нежитлових) приміщень» доповнити словами
та знаками «(передпокій, кухня, коридор,
веранда, вбиральня, комора, приміщення для
автономної системи опалення, пральня
тощо);»
-621- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Абзац перший підпункту 14.1.1291 пункту
14.1 статті 14 Податкового кодексу України
викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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«14.1.1291.
об’єкти
нежитлової
нерухомості – будівлі, їх складові частини, що
не є об’єктами житлової нерухомості,
включаючи господарсько-побутові будівлі
садиби. До об’єктів нежитлової нерухомості
відносяться:»
-622- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.129 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«14.1.129. об’єкти житлової нерухомості будівлі,
зареєстровані
згідно
із
законодавством
як
об’єкти
житлової
нерухомості, дачні та садові будинки;»
-623- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.129.1 пункту 14.1 статті
14 Податкового кодексу України:
абзац перший викласти у такій редакції:
«14.1.129.1. будівлі, зареєстровані згідно із
законодавством
як
об’єкти
житлової
нерухомості, а також їх складові частини, які
є самостійними об’єктами нерухомого майна,
зокрема,
включають:»
третє
речення
підпункту «а» після слів «допоміжних
(нежитлових) приміщень» доповнити словами
та знаками «(передпокій, кухня, коридор,
веранда, вбиральня, комора, приміщення для
автономної системи опалення, пральня
тощо);»
-624- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Абзац перший підпункту 14.1.1291 пункту
14.1 статті 14 Податкового кодексу України
викласти в такій редакції:
«14.1.1291.
об’єкти
нежитлової
нерухомості – будівлі, їх складові частини, що
не є об’єктами житлової нерухомості,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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9) підпункт 14.1.136. викласти в такій

Пропозиції та поправки до проекту

включаючи господарсько-побутові будівлі
садиби. До об’єктів нежитлової нерухомості
відносяться:»
-625- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 14.1.129 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції: «14.1.129. об’єкти житлової
нерухомості - будівлі, зареєстровані згідно із
законодавством
як
об’єкти
житлової
нерухомості, дачні та садові будинки;»
-626- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.129.1 пункту 14.1 статті
14 Податкового кодексу України: абзац
перший викласти у такій редакції: «14.1.129.1.
будівлі,
зареєстровані
згідно
із
законодавством
як
об’єкти
житлової
нерухомості, а також їх складові частини, які
є самостійними об’єктами нерухомого майна,
зокрема,
включають:»
третє
речення
підпункту «а» після слів «допоміжних
(нежитлових) приміщень» доповнити словами
та знаками «(передпокій, кухня, коридор,
веранда, вбиральня, комора, приміщення для
автономної системи опалення, пральня
тощо);»
-627- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац перший підпункту 14.1.1291 пункту
14.1 статті 14 Податкового кодексу України
викласти в такій редакції: «14.1.1291. об’єкти
нежитлової нерухомості – будівлі, їх складові
частини, що не є об’єктами житлової
нерухомості,
включаючи
господарськопобутові будівлі садиби. До об’єктів
нежитлової нерухомості відносяться:»
-628- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

9) підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
-629- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

“14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу – обов'язковий платіж за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах оренди,
іншому праві користування, відмінному від
оренди;”.».
-630- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 9 пункту 2
розділу I виключити.
-631- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити.
-632- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-633- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити.
-634- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити.
-635- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 розділу І проєкту
виключити.
-636- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено

-637- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-638- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«9) підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу - обов'язковий платіж за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах оренди,
розмір якого визначається в договорі;»»;
-639- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити.
-640- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

І

Підпункт 9 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«9) підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України –
обов'язковий платіж, що сплачується за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах
оренди;»»;
-641- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-642- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції:
«9) підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу — обов'язковий платіж, що
стягується з орендаря за користування
земельною
ділянкою
державної
або
комунальної власності за договором оренди
такої земельної ділянки;».
-643- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити.
-644- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 9 пункту 2 розділу
законопроекту виключити.
-645- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 9 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«9) підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України –
обов'язковий платіж, в розмірі, визначеному в
договорі, що справляється за користування
земельною
ділянкою
державної
або
комунальної власності на умовах оренди;»»;
-646- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

Відхилено

-647- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Підпункт 9) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України –
обов'язковий
платіж,
що
сплачується
орендарем за користування земельною
ділянкою
державної або
комунальної
власності на умовах оренди;»
-648- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити.
-649- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт дев’ятий пункту 2 Розділу І
(зміни до підпункту 14.1.136. пункту 14.1
статті 14 Податкового кодексу України)
виключити.
-650- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-651- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 9) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу – обов'язковий платіж, в
розмірі визначеному в договорі між
орендарем та орендодавцем, за користування
земельною
ділянкою
державної
або
комунальної власності на умовах договору
оренди;»
-652- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

9) підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України –
обов'язковий платіж, що справляється
орендарем за користування земельною
ділянкою
державної або
комунальної
власності на умовах оренди;»
-653- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 9 пункту 2 розділу І виключити.
-654- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)
Підпункт 9) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу - обов'язковий платіж, в
розмірі визначеному в договорі, що
сплачується за користування земельною
ділянкою
державної або
комунальної
власності на умовах оренди;»
-655- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 9 пункту 2 Розділу I виключити

Відхилено

Відхилено

-656- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-657- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Відхилено
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№

45

Редакція, прийнята в першому читанні

“14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу — обов'язковий платіж за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах
оренди;”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 14.1.136 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити. (залишити чинну
редакцію підпункту).
-658- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 9 пункту 2 розділу
I виключити.
-659- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Абзац другий підпункту 9 пункту 2 розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу — обов'язковий платіж за
оренду земельної ділянки державної або
комунальної власності;»
-660- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Абзац другий підпункту 9 пункту 2 розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
“14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу — обов'язковий платіж за
володіння та користування земельною
ділянкою
державної або
комунальної
власності на умовах оренди;”
-661- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий підпункту 9 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу XII
цього Кодексу – обов'язковий платіж, що
сплачується орендарем за користування
земельною
ділянкою
державної
або
комунальної власності на умовах оренди.».
-662- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-663- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 9 пункту 2
розділу І слова «на умовах оренди» замінити
словами «що стягується з орендаря згідно з
укладеним договором оренди такої земельної
ділянки».
-664- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 9) пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«підпункт 14.1.136 викласти в такій редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу XII
цього Кодексу – обов'язковий платіж, розмір
якого визначений в договорі між орендарем та
орендодавцем (власником), що сплачується
орендарем за користування земельною
ділянкою
державної або
комунальної
власності на умовах оренди;»
-665- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу – обов'язковий платіж, який
землекористувач вносить за користування
земельною
ділянкою
державної
або
комунальної власності на умовах оренди;
-666- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)
Підпункт 9) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України –
обов'язковий платіж, в розмірі, який
визначається в договорі між орендарем та
власником
земельної
ділянки,
за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах оренди;»
-667- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 9 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції: «9) підпункт 14.1.136. викласти
в такій редакції: «14.1.136. орендна плата для
цілей розділу XII цього Кодексу —
обов'язковий платіж, що стягується з орендаря
за користування земельною ділянкою
державної або комунальної власності на
умовах оренди;».
-668- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 9 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу XII
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Податкового Кодексу України – обов'язковий
платіж, який орендар вносить орендодавцеві
за користування земельною ділянкою
державної або комунальної власності на
умовах оренди;».
-669- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції: «9) підпункт 14.1.136. викласти
в такій редакції: «14.1.136. орендна плата для
цілей розділу XII цього Кодексу —
обов'язковий платіж, що стягується з орендаря
земельної ділянки державної або комунальної
власності, яка використовується ним на
умовах оренди;».
-670- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

9. Абзац другий підпункту 9 пункту 2
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «14.1.136. орендна плата для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов'язковий
платіж, розмір якого визначений в договорі
між орендарем та власником, за користування
земельною
ділянкою
державної
або
комунальної власності на умовах оренди;».
-671- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

10. Абзац другий підпункту 9 пункту 2
розділу I викласти в такій редакції: “14.1.136.
орендна плата для цілей розділу XII цього
Кодексу — обов'язковий платіж за
користування на підставі укладеного договору
оренди земельною ділянкою державної або
комунальної власності на умовах оренди”;
-672- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 9 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу XII
цього Кодексу – обов'язковий платіж, який
орендар сплачує за користування земельною
ділянкою
державної або
комунальної
власності на умовах оренди;».
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-673- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Підпункт 9) пункт 2 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України –
обов'язковий платіж, розмір якого визначений
в договорі між орендарем та власником
земельної
ділянки,
за
користування
земельною
ділянкою
державної
або
комунальної власності на умовах оренди;»
-674- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.136 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слова «платіж» вставити
знак та слова «, який орендар вносить
орендодавцеві»
-675- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
7. Підпункт 9 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«9) підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України –
обов'язковий платіж, в розмірі, визначеному в
договорі між орендарем та орендодавцем, за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах
оренди;»»;
-676- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
«14.1.136. орендна плата за земельні
ділянки державної і комунальної власності обов'язковий платіж, який орендар вносить
орендодавцеві за користування земельною
ділянкою (далі у розділі XII - орендна плата)»;

167

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-677- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Абзац другий підпункту 9 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу – обов'язковий платіж, який
орендар
вносить
орендодавцеві
за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах
оренди;».
-678- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 Розділу 1
законопроекту викласти у такій редакції:
«підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції:
“14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу — обов'язковий платіж за
користування земельною ділянкою державної,
комунальної та приватної власності на умовах
оренди;”;
-679- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«9) підпункт 14.1.136. викласти в такій
редакції: «14.1.136. орендна плата для цілей
розділу XII цього Кодексу – це обов'язковий
платіж, який орендар вносить орендодавцеві
за користування земельною ділянкою
державної або комунальної власності згідно з
договором оренди землі;»»; 1
-680- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до підпункту 14.1.136
пункту 14.1 статті 14.
-681- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 9 пункту 2 розділу
I викласти в такій редакції:
“14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу — обов'язковий платіж за
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користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах оренди,
який справляється у розмірах та порядку
визначеним цим Кодексом”;
-682- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)
Абзац другий підпункту 9 пункту 2 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України –
обов'язковий платіж, який орендар сплачує за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах оренди;»
-683- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.136 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слова «платіж» вставити
знак та слова «, який орендар вносить
орендодавцеві»
-684- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)
В абзаці другому підпункту 9 пункту 2
розділу І слова «на умовах оренди» замінити
словами «що стягується з орендаря за
договором оренди такої земельної ділянки».
-685- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 14.1.136. пункту 14.1. статті 14
Податкового кодексу України такого змісту:
«14.1.136. орендна плата для цілей розділу
XII цього Кодексу — обов'язковий платіж за
користування земельною ділянкою державної
або комунальної власності на умовах оренди;»
виключити.
-686- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.136 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слова «платіж» вставити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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знак та слова «, який орендар вносить
орендодавцеві»
-687- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.136 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
орендна плата за земельні ділянки
державної і комунальної власності (далі у
розділі XII - орендна плата) - обов'язковий
платіж, який орендар вносить орендодавцеві
за користування земельною ділянкою;
-688- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.136 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
орендна плата - обов'язковий платіж, який
орендар
вносить
орендодавцеві
за
користування земельною ділянкою державної
і комунальної власності;
-689- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.136 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
орендна плата для цілей розділу XII цього
Кодексу
–
обов'язковий
платіж
за
користування земельною ділянкою державної
і комунальної власності, який орендар
вносить орендодавцеві.
-690- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.136 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
орендна плата для цілей розділу XII цього
Кодексу - обов'язковий платіж, який орендар
вносить орендодавцеві за користування
земельною ділянкою державної і комунальної
власності.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-691- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.136 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
орендна плата за земельні ділянки
державної і комунальної власності обов'язковий платіж, що вноситься орендарем
на користь орендодавця за користування
земельною ділянкою.
-692- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.136 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
орендна плата - обов'язковий платіж, що
вноситься орендарем на користь орендодавця
за користування земельною ділянкою
державної і комунальної власності.
-693- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.136 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
орендна плата для цілей розділу XII цього
Кодексу - обов'язковий платіж, що вноситься
орендарем на користь орендодавця за
користування земельною ділянкою державної
і комунальної власності.
-694- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
46

10) підпункт 14.1.147. викласти в такій
редакції:

-695- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 10 пункту 2 Розділу І виключити.
У зв’язку з цим підпункти 11-15 вважати
підпунктами 10-14 відповідно;
-696- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 10 пункту 2 розділу І виключити.
-697- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено
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Підпункт 10 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«10) підпункт 14.1.147. викласти в такій
редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII цього Кодексу – це різновид податку на
майно, що сплачується у вигляді земельного
податку або орендної плати;»»;
-698- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Підпункт 10) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII цього Кодексу – це вид податку на майно,
що сплачується у вигляді земельного податку
або орендної плати;»
-699- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 10 пункту 2
розділу I виключити.
-700- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 10 пункту 2 розділу І виключити.
-701- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-702- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-703- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 10 пункту 2 розділу І виключити.
-704- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Підпункт 10 пункту 2 розділу І виключити
-705- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 10 пункту 2 розділу І проєкту
виключити.
-706- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 10 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено
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-707- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 10 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-708- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 10 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«10) підпункт 14.1.147. викласти в такій
редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України – це
різновид податку на майно, що визначається у
вигляді земельного податку або орендної
плати;»»;
-709- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 10 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити.
-710- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

І

Підпункт 10 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«10) підпункт 14.1.147. викласти в такій
редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України – це
різновид податку на майно, що сплачується у
вигляді земельного податку або орендної
плати;»»;
-711- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Підпункт 10 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-712- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 10 пункту 2 розділу І виключити.
-713- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Підпункт 10 пункту
законопроекту виключити

2

розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
І
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-714- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 10 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-715- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 10 пункту 2 розділу І виключити.
-716- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт десятий пункту 2 Розділу І (зміни
до підпункту 14.1.147. пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України) виключити.
-717- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
. Підпункт 10 пункту 2 розділу І
виключити.
-718- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)
Підпункт 10) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII цього Кодексу – це різновид податку на
майно, що сплачується у формі земельного
податку або орендної плати;»
-719- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 10 пункту 2 Розділу I виключити
-720- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

47

“14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII цього Кодексу — різновид податку на
майно, що справляється у вигляді земельного
податку або орендної плати;”;

Підпункт 10 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-721- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.147 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію підпункту).
-722- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д. Прощук Е.
П. (р.к. №291)
Доповнити розділ І пунктом такого змісту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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"підпункт 14.1.149. викласти в такій
редакції:
"14.1.149. платник рентної плати для цілей
розділу IX цього Кодексу - платник рентної
плати за користування надрами для
видобування корисних копалин, платник
рентної плати за користування надрами в
цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, платник рентної плати за
користування
радіочастотним
ресурсом
України, платник рентної плати за спеціальне
використання води, платник рентної плати за
транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами
та
нафтопродуктопроводами,
транзитне
транспортування трубопроводами аміаку
територією України".
-723- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 10 пункту 2
розділу I виключити.
-724- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий підпункту 10 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII цього Кодексу – це вид податку на
майно, що встановлюється у вигляді
земельного податку або орендної плати;».
-725- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 10 пункту 2
розділу І слова «що справляється у вигляді
земельного податку або орендної плати»
замінити словами «що справляється за
земельні ділянки державної і комунальної
власності у вигляді земельного податку або
орендної плати».
-726- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 10) пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«підпункт 14.1.147 викласти в такій редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
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XII цього Кодексу «Податок на майно» – це
вид податку на майно, що сплачується у
вигляді земельного податку або орендної
плати;»
-727- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII цього Кодексу – різновид податку на
майно, що справляється у вигляді земельного
податку або орендної плати за земельні
ділянки державної і комунальної власності;;
-728- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)
Підпункт 10) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII Податкового Кодексу України –
різновид податку на майно, що сплачується у
формі земельного податку або орендної
плати;»
-729- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 10 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції: «10) підпункт 14.1.147.
викласти в такій редакції: «14.1.147. плата за
землю для цілей розділу XII цього Кодексу —
різновид податку на майно, що справляється у
вигляді земельного податку або орендної
плати за земельні ділянки державної і
комунальної власності».
-730- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Абзац другий підпункту 10 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII Податкового Кодексу України –
обов’язковий платіж у складі податку на
майно, що сплачується землекористувачами у
вигляді земельного податку чи/або орендної
плати;».
-731- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Абзац другий підпункту 10 пункту 2
розділу І викласти в такій редакції: ««14.1.147.
плата за землю для цілей розділу XII цього
Кодексу — обов’язковий платіж, що
стягується у складі податку на майно у формі
земельного податку або орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної
власності;».
-732- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

12. Абзац другий підпункту 10 пункту 2
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII цього Кодексу «Податок на
майно» – це різновид податку на майно, що
сплачується у формі земельного податку або
орендної плати;».
-733- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Абзац другий підпункту 10 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII Податкового Кодексу України –
обов’язковий платіж у складі податку на
майно, що сплачується землекористувачами у
вигляді земельного податку або орендної
плати;».
-734- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Підпункт 10) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України – це
різновид податку на майно, що сплачується у
формі земельного податку або орендної
плати;»
-735- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.147 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «різновид
податку на майно, що справляється у вигляді

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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земельного податку або орендної плати;»
замінити словами та знаками «обов’язковий
платіж у складі податку на майно, що
справляється у вигляді земельного податку
або орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності;»
-736- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

8. Підпункт 10 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«10) підпункт 14.1.147. викласти в такій
редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України – вид
податку на майно, що справляється у вигляді
земельного податку або орендної плати;»»;
-737- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 10 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 14.1.147. викласти в такій редакції:
«14.1.147. плата за землю - обов’язковий
платіж у складі податку на майно, що
справляється у формі земельного податку або
орендної плати за земельні ділянки державної
і комунальної власності»;
-738- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348)
Абзац другий підпункту 10 пункту 2
розділу І законопроекту (щодо нової редакції
підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ)
викласти в такій редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII цього Кодексу – обов’язковий
платіж у складі податку на майно, що
справляється у вигляді земельного податку
або орендної плати».
-739- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 10 пункту 2
розділу І викласти в такій редакції:
««14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII цього Кодексу — обов’язковий
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платіж, що стягується за земельні ділянки
державної і комунальної власності у вигляді
земельного податку або орендної плати;».
-740- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)
Абзац другий підпункту 10 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII Податкового Кодексу України –
обов’язковий платіж у складі податку на
майно, що справляється у вигляді земельного
податку або орендної плати;».
-741- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац другий підпункту 10 пункту 2
розділу І законопроекту (щодо нової редакції
підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ)
викласти в такій редакції: «14.1.147. плата за
землю для цілей розділу XII цього Кодексу –
обов’язковий платіж у складі податку на
майно, що справляється у вигляді земельного
податку або орендної плати».
-742- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
в абзаці другому пункту 10 пункту 2
розділу І проекту слова "різновид" замінити
словом "частина"
-743- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 10 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«10) підпункт 14.1.147. викласти в такій
редакції: «14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII Податкового Кодексу України –
вид податку на майно, що сплачується у
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вигляді земельного податку або орендної
плати;»»;
-744- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до підпункту 14.1.147
пункту 14.1 статті 14.
-745- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 10 пункту 2
розділу I викласти в такій редакції:
“14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII цього Кодексу — різновид податку на
майно, що справляється у порядку
визначеним цим Кодексом у вигляді
земельного податку або орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної
власності”.
-746- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Абзац другий підпункту 10 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей
розділу XII Податкового Кодексу України –
різновид податку на майно, що справляється у
вигляді земельного податку або орендної
плати;»
-747- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Підпункт 10) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України – вид
податку на майно, що справляється з
землекористувачів у вигляді земельного
податку або орендної плати;»
-748- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

10) підпункт 14.1.147. викласти в такій
редакції:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII Податкового Кодексу України – вид

180

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

податку на майно, що сплачується у вигляді
земельного податку або орендної плати;»
-749- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.147 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «різновид
податку на майно, що справляється у вигляді
земельного податку або орендної плати;»
замінити словами та знаками «обов’язковий
платіж у складі податку на майно, що
справляється у вигляді земельного податку
або орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності;»
-750- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)
В абзаці другому підпункту 10 пункту 2
розділу І слова «що справляється у вигляді
земельного податку або орендної плати»
замінити словами «що справляється у формі
земельного податку або орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної
власності».
-751- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 14.1.147. пункту 14.1. статті 14
Податкового кодексу України такого змісту:
«14.1.147. плата за землю для цілей розділу
XII цього Кодексу – різновид податку на
майно, що справляється у вигляді земельного
податку або орендної плати;» виключити.
-752- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 10 пункту 2
розділу I викласти в такій редакції: “14.1.147.
плата за землю для цілей розділу XII цього
Кодексу — різновид податку на майно, що
справляється у вигляді земельного податку
або орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності;”
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-753- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.147 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «різновид
податку на майно, що справляється у вигляді
земельного податку або орендної плати;»
замінити словами та знаками «обов’язковий
платіж у складі податку на майно, що
справляється у вигляді земельного податку
або орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності;»
-754- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.147 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
плата за землю для цілей розділу XII цього
Кодексу - обов’язковий платіж у складі
податку на майно, що справляється у формі
земельного податку або орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної
власності;
-755- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.147 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
плата за землю для цілей розділу XII цього
Кодексу – різновид податку на майно, що
справляється у вигляді земельного податку
або орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності;
-756- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.147 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
плата за землю - обов’язковий платіж у
складі податку на майно, що справляється у
формі земельного податку або орендної плати.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-757- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.147 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
плата за землю - різновид податку на
майно, що справляється у вигляді земельного
податку або орендної плати за земельні
ділянки державної і комунальної власності;
-758- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.147 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
плата за землю - обов’язковий платіж у
складі податку на майно, що справляється у
формі земельного податку або орендної плати
з юридичних і фізичних осіб за використання
земельних ділянок державної і комунальної
власності;
-759- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.147 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
плата за землю для цілей розділу XII цього
Кодексу – різновид податку на майно, що
справляється у формі земельного податку або
орендної плати з юридичних і фізичних осіб за
використання земельних ділянок державної і
комунальної власності;
-760- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
48

11) підпункт 14.1.150 викласти у такій
редакції:

-761- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

№Редакція,
прийнята
в
першому
читанніПропозиції та поправки до проекту
-762- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 11 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено

183

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-763- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 11 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено

-764- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-765- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 11 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити.
-766- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

І

Підпункт 11 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-767- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Абзац перший підпункту 11) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-768- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 11 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

-769- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 11 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-770- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-771- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 11 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-772- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

184

№

49

Редакція, прийнята в першому читанні

“14.1.150.
первинна
переробка
(збагачення) мінеральної сировини для цілей
розділу ІХ цього Кодексу, як вид
господарської
діяльності
гірничого
підприємства, включає сукупність операцій із:
збирання, дроблення або мелення, сушки,
сортування за будь-якими фізичними
властивостями дроблених або мелених
гірських порід або мінеральних утворень із
застосуванням
будь-яких
технологічних
процесів сортування, які забезпечують
отримання гірничим підприємством товарної
продукції,
види
якої
встановлені
затвердженими кондиціями на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр;”;

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-773- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити. (залишити чинну
редакцію підпункту).
-774- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У абзаці другому підпункту 11 пункту 2
розділу I слова «для цілей розділу ІХ цього
Кодексу» виключити.
-775- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 11 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 14.1.150. викласти в такій
редакції:
«14.1.150.
первинна
переробка
(збагачення) мінеральної сировини як вид
господарської
діяльності
гірничого
підприємства включає сукупність операцій
збирання, дроблення або мелення, сушку,
класифікацію (сортування), брикетування,
збагачення фізико-хімічними методами (без
якісної зміни мінеральних форм корисних
копалин, їх агрегатно-фазового стану,
кристалохімічної структури), за виключенням
агломерації/грудкування руди з термічною
обробкою, агломерацію, та збагачення фізикохімічними методами, а також може включати
переробні технології, що є спеціальними
видами робіт з добування корисних копалин
(підземна газифікація та виплавляння, хімічне
та бактеріальне вилуговування, дражна та
гідравлічна розробка розсипних родовищ,
гідравлічний транспорт гірничих порід
покладів дна водойм)»;
-776- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

185

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац другий підпункту 11) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-777- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Абзац другий підпункту 11 пункту 2
розділу І викласти у такій редакції: “14.1.150.
первинна переробка (збагачення) мінеральної
сировини для цілей розділу ІХ цього Кодексу,
як вид господарської діяльності гірничого
підприємства, включає сукупність операцій із:
збирання, дроблення або мелення, сушки,
збагачення фізико-хімічними методами (без
якісної зміни мінеральних форм корисних
копалин, їх агрегатно-фазового стану,
кристалохімічної структури), сортування за
будь-якими
фізичними
властивостями
дроблених або мелених гірських порід або
мінеральних утворень із застосуванням будьяких технологічних процесів сортування, які
забезпечують
отримання
гірничим
підприємством товарної продукції, види якої
встановлені затвердженими кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр”.
-778- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
первинна
переробка
(збагачення)
мінеральної сировини - сукупність операцій
збирання, дроблення або мелення, сушку,
класифікацію (сортування), брикетування,
агломерацію (за виключенням агломерації руд
з термічною обробкою) та збагачення фізикохімічними методами (без якісної зміни
мінеральних форм корисних копалин, їх
агрегатно-фазового стану, кристалохімічної
структури), що може включати переробні
технології, що є спеціальними видами робіт з
добування корисних копалин (підземна
газифікація та виплавляння, хімічне та
бактеріальне вилуговування, дражна та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

186

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

гідравлічна розробка розсипних родовищ,
гідравлічний транспорт гірничих порід
покладів дна водойм).
-779- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
первинна
переробка
(збагачення)
мінеральної сировини - сукупність операцій
збирання, дроблення або мелення, сушку,
класифікацію (сортування), брикетування,
агломерацію (за виключенням агломерації руд
з термічною обробкою) та збагачення фізикохімічними методами (без якісної зміни
мінеральних форм корисних копалин, їх
агрегатно-фазового стану, кристалохімічної
структури), а також може включати переробні
технології, що є спеціальними видами робіт з
добування корисних копалин (підземна
газифікація та виплавляння, хімічне та
бактеріальне вилуговування, дражна та
гідравлічна розробка розсипних родовищ,
гідравлічний транспорт гірничих порід
покладів дна водойм).
-780- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
первинна
переробка
(збагачення)
мінеральної сировини для цілей розділу ІХ
цього Кодексу як вид господарської
діяльності гірничого підприємства включає
сукупність операцій збирання, дроблення або
мелення, сушку, класифікацію (сортування),
брикетування, збагачення фізико-хімічними
методами (без якісної зміни мінеральних
форм корисних копалин, їх агрегатнофазового стану, кристалохімічної структури),
за виключенням агломерації/грудкування
руди з термічною обробкою, агломерацію та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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збагачення фізико-хімічними методами, а
також може включати переробні технології,
що є спеціальними видами робіт з добування
корисних копалин (підземна газифікація та
виплавляння, хімічне та бактеріальне
вилуговування, дражна та гідравлічна
розробка розсипних родовищ, гідравлічний
транспорт гірничих порід покладів дна
водойм);
-781- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
первинна
переробка
(збагачення)
мінеральної сировини для цілей розділу ІХ
цього Кодексу - вид господарської діяльності
гірничого
підприємства,
що
включає
сукупність операцій збирання, дроблення або
мелення, сушку, класифікацію (сортування),
брикетування, збагачення фізико-хімічними
методами (без якісної зміни мінеральних
форм корисних копалин, їх агрегатнофазового стану, кристалохімічної структури),
за виключенням агломерації/грудкування
руди з термічною обробкою, агломерацію та
збагачення фізико-хімічними методами, що
може включати переробні технології, що є
спеціальними видами робіт з добування
корисних копалин (підземна газифікація та
виплавляння, хімічне та бактеріальне
вилуговування, дражна та гідравлічна
розробка розсипних родовищ, гідравлічний
транспорт гірничих порід покладів дна
водойм);
-782- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
первинна
переробка
(збагачення)
мінеральної сировини для цілей розділу ІХ

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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цього Кодексу як вид господарської
діяльності гірничого підприємства включає
сукупність операцій збирання, дроблення або
мелення, сушку, класифікацію (сортування),
брикетування, збагачення фізико-хімічними
методами (без якісної зміни мінеральних
форм корисних копалин, їх агрегатнофазового стану, кристалохімічної структури),
за виключенням агломерації/грудкування
руди з термічною обробкою, агломерацію та
збагачення фізико-хімічними методами, що
може включати переробні технології, що є
спеціальними видами робіт з добування
корисних копалин;
-783- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
первинна
переробка
(збагачення)
мінеральної сировини для цілей розділу ІХ
цього Кодексу - вид господарської діяльності
гірничого
підприємства,
що
включає
сукупність операцій із збирання, дроблення,
мелення, сушки, класифікацію (сортування),
брикетування, збагачення фізико-хімічними
методами (без якісної зміни мінеральних
форм корисних копалин, їх агрегатнофазового стану, кристалохімічної структури),
за виключенням агломерації/грудкування
руди з термічною обробкою, агломерацію та
збагачення фізико-хімічними методами, що
також може включати переробні технології,
що є спеціальними видами робіт з добування
корисних копалин.
-784- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.150 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту викласти в такій редакції:
первинна
переробка
(збагачення)
мінеральної сировини для цілей розділу ІХ

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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12) після підпункту 14.1.150 доповнити
підпунктом 14.1.1511 такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

цього Кодексу - вид господарської діяльності
гірничого
підприємства,
що
включає
сукупність операцій із збирання, дроблення,
мелення, сушки, класифікацію (сортування),
брикетування, збагачення фізико-хімічними
методами (без якісної зміни мінеральних
форм корисних копалин, їх агрегатнофазового стану, кристалохімічної структури),
за виключенням агломерації/грудкування
руди з термічною обробкою, агломерацію та
збагачення фізико-хімічними методами, що
також може включати переробні технології,
що є спеціальними видами робіт з добування
корисних копалин (підземна газифікація та
виплавляння, хімічне та бактеріальне
вилуговування, дражна та гідравлічна
розробка розсипних родовищ, гідравлічний
транспорт гірничих порід покладів дна
водойм).
-785- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 12 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено

-786- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 12 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-787- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
1. Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-788- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 12 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити.
-789- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

І

Підпункт 12 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-790- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 12 пункту 2 розділу І виключити.
-791- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший підпункту 12) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-792- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 12 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-793- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-794- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

51

“14.1.1511. передпродажна підготовка для
цілей розділу ІХ цього Кодексу, як вид
господарської
діяльності
гірничого
підприємства, включає технологічні операції,
які обрані гірничим підприємством для
забезпечення: виконання умов договорів
постачання товарної продукції гірничого
підприємства або дотримання вимог до
споживчих властивостей товарної продукції
гірничого
підприємства
(брикетування,
агломерування та/або огрудкування (із або без

Підпункт 12 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-795- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-796- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити.
-797- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 12 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий підпункт 14.1.1511 виключити»;
-798- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 12 пункту 2
розділу І викласти у такій редакції: “14.1.1511.
передпродажна підготовка для цілей розділу
ІХ цього Кодексу, як вид господарської
діяльності гірничого підприємства, включає
технологічні операції іншого виду підготовки,
крім операцій, що віднесені до операцій
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термічної обробки); пакування, у тому числі
бутелювання);”;

первинної переробки (збагачення) у значенні,
наведеному у розділі I цього Кодексу, для
реалізації відповідного виду видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)”.
-799- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 Розділу I
законопроекту виключити такі слова:
«які обрані гірничим підприємством».
-800- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 Розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
передпродажна підготовка для цілей
розділу ІХ цього Кодексу, як вид
господарської
діяльності
включає
технологічні операції гірничого підприємства
для забезпечення: виконання умов договорів
постачання товарної продукції гірничого
підприємства або дотримання вимог до
споживчих властивостей товарної продукції
гірничого
підприємства
(брикетування,
агломерування та/або огрудкування (із або без
термічної обробки); пакування, у тому числі
бутелювання);
-801- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 Розділу I
законопроектувикласти в такій редакції:
передпродажна підготовка для цілей
розділу ІХ цього Кодексу - вид господарської
діяльності гірничого підприємства, що
включає
технологічні
операції,
для
забезпечення: виконання умов договорів
постачання товарної продукції гірничого
підприємства або дотримання вимог до
споживчих властивостей товарної продукції
гірничого
підприємства
(брикетування,
агломерування та/або огрудкування (із або без

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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термічної обробки); пакування, у тому числі
бутелювання);
-802- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 Розділу I
законопроектувикласти в такій редакції:
передпродажна підготовка для цілей
розділу ІХ цього Кодексу - вид господарської
діяльності,що включає технологічні операції,
які обрані гірничим підприємством для
забезпечення: виконання умов договорів
постачання товарної продукції гірничого
підприємства або дотримання вимог до
споживчих властивостей товарної продукції
гірничого
підприємства
(брикетування,
агломерування та/або огрудкування (із або без
термічної обробки); пакування, у тому числі
бутелювання). Здійснення перепродажної
підготовки може охоплювати й інші операції,
необхідні для приведення товарної продукції
для реалізації.
-803- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 Розділу I
законопроектувикласти в такій редакції:
передпродажна підготовка для цілей
розділу ІХ цього Кодексу, як вид
господарської діяльності, що включає
технологічні операції, які обрані гірничим
підприємством для забезпечення: виконання
умов договорів постачання товарної продукції
або дотримання вимог до споживчих
властивостей товарної продукції гірничого
підприємства (брикетування, агломерування
та/або огрудкування (із або без термічної
обробки);
пакування,
у
тому
числі
бутелювання). Здійснення перепродажної
підготовки може охоплювати й інші операції,
необхідні для приведення товарної продукції
для реалізації.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-804- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 Розділу I
законопроектувикласти в такій редакції:
передпродажна підготовка для цілей
розділу ІХ цього Кодексу - вид господарської
діяльності, що включає технологічні операції,
які обрані гірничим підприємством для
забезпечення: виконання умов договорів
постачання
товарної
продукції
або
дотримання
вимог
до
споживчих
властивостей
товарної
продукції
(брикетування,
агломерування
та/або
огрудкування (із або без термічної обробки);
пакування, у тому числі бутелювання).
Здійснення перепродажної підготовки може
охоплювати й інші операції, необхідні для
приведення товарної продукції для реалізації.
-805- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 Розділу I
законопроектувикласти в такій редакції:
передпродажна підготовка для цілей
розділу ІХ цього Кодексу - вид господарської
діяльності, включає технологічні операції, які
обрані
гірничим
підприємством
для
забезпечення: виконання умов договорів
постачання товарної продукції гірничого
підприємства або дотримання вимог до
споживчих властивостей товарної продукції
гірничого
підприємства
(брикетування,
агломерування
та/або
огрудкування;
пакування, у тому числі бутелювання).
Здійснення перепродажної підготовки може
охоплювати й інші операції, необхідні для
приведення товарної продукції для реалізації.
-806- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 14.1.1511 пункту 14.1 Розділу I
законопроектувикласти в такій редакції:
передпродажна підготовка для цілей
розділу ІХ цього Кодексу, як вид
господарської
діяльності
гірничого
підприємства, включає технологічні операції,
які обрані гірничим підприємством для
забезпечення: виконання умов договорів
постачання товарної продукції гірничого
підприємства або дотримання вимог до
споживчих властивостей товарної продукції
гірничого
підприємства
(брикетування,
агломерування та/або огрудкування (із або без
термічної обробки); пакування, у тому числі
бутелювання). Здійснення перепродажної
підготовки може охоплювати й інші операції,
необхідні для приведення товарної продукції
для реалізації.
-807- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

1. Розділу І законопроєкту доповнити
новим пунктом такого змісту:
Абзац третій підпункту 14.1.193 пункту
14.1 статті 14 Податкового кодексу України
викласти в такій редакції:
«а) будівельний майданчик, будівельний,
складальний або монтажний об’єкт чи
пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо
загальна тривалість робіт, пов’язана з таким
майданчиком, об’єктом чи діяльністю (в
рамках одного проекту або пов’язаних між
собою
проектів),
що
виконуються
нерезидентом через співробітників або інший
персонал, найнятий ним для таких цілей,
перевищує 12 місяців;
-808- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділу І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці третьому
підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України слово «проект»
замінити на слово «проєкт»;
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-809- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 7 підпункту
14.1.193 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України слово «проект» замінити на
слово «проєкт»;
-810- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У тринадцятому абзаці підпункті «в»
підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України цифру «20»
замінити цифрою «25»
-811- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 14.1.178 пункту 14.1 статті 14
Податкового
кодексу
України
слова
«непрямий податок» доповнити словами «на
споживання»
-812- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Після підпункту 12) пункту 2 Розділу І
законопроекту доповнити новим підпунктом
такого змісту:
«Абзац одинадцятий підпункту 14.1.191
пункту 14.1 статті 14 замінити трьома
абзацами такого змісту:
«Не є постачанням товарів випадки, коли:
- основні виробничі або невиробничі
засоби, ліквідуються у зв’язку з їх знищенням
або зруйнуванням, внаслідок дії обставин
непереборної сили, в інших випадках, коли
така ліквідація здійснюється без згоди
платника податку, у тому числі в разі
викрадення необоротних активів або коли
платник податку надає контролюючому
органу відповідний документ про знищення,
розібрання або перетворення необоротних
активів в інший спосіб, внаслідок чого вони не
можуть використовуватися за первісним
призначенням;
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сільськогосподарські
рослини,
насадження ліквідуються у зв’язку з їх
знищенням, або загибеллю внаслідок дії
обставин
непереборної
сили,
або
сільськогосподарські тварини ліквідуються у
зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним
забоєм внаслідок дії обставин непереборної
сили, внаслідок чого такі рослини,
насадження,
тварини
не
можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням.»
Відповідно змінити нумерацію.
-813- Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Підласа Р. А. (р.к. №100), Н.д.
Кисилевський Д. Д. (р.к. №239), Н.д.
Мовчан О. В. (р.к. №351), Н.д. Кицак Б. В.
(р.к. №269), Н.д. Марчук І. П. (р.к. №394)
пункт 2 Розділу І після підпункту 12
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«13) у останньому абзаці підпункту
14.1.191 слова «основні виробничі засоби або
невиробничі засоби» замінити словами
«необоротні активи»»;
-814- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 14.1.167 статті 14 виключити»
-815- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац восьмий пункту 14.1.206. статті 14
викласти в такій редакції:
«Проценти нараховуються у вигляді
відсотків на основну суму заборгованості чи
вартості майна або у вигляді фіксованих сум.
У разі якщо залучення коштів здійснюється
шляхом продажу (емісії, видачі, будь-яких
інших способів випуску) боргових цінних
паперів та здійснення операцій з придбання
цінних паперів із зворотним викупом, сума
процентів визначається шляхом нарахування
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їх на номінал такого цінного паперу, виплати
фіксованої премії чи виграшу або шляхом
визначення різниці між ціною розміщення
(продажу) та ціною погашення (зворотного
викупу) такого цінного паперу.»
-816- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У тринадцятому абзаці підпункті «в»
підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України цифру «20»
замінити цифрою «25»
-817- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 14.1.178 пункту 14.1 статті 14
Податкового
кодексу
України
слова
«непрямий податок» доповнити словами «на
споживання»
-818- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У тринадцятому абзаці підпункті «в»
підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України цифру «20»
замінити цифрою «25»
-819- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 14.1.178 пункту 14.1 статті 14
Податкового
кодексу
України
слова
«непрямий податок» доповнити словами «на
споживання»
-820- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац перший підпункту 13 пункту 2
розділу I виключити.
-821- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 13 пункту 2 розділу І виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

-822- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 13 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-823- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 13 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«13) підпункт 14.1.212 доповнити абзацом
такого змісту:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством,
надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1
статті 20 Кодексу під час перевірки
компетентним контролюючим органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.»»;
-824- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Відхилено

Підпункт 13) пункту 2 розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до
підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України) виключити.
-825- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

. Підпункт 13 пункту 2 Розділу
законопроекту – виключити.
-826- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
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Підпункт 13 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт 14.1.212 викласти в такій
редакції:
«14.1.212. реалізація підакцизних товарів
(продукції) - будь-які операції на митній
території
України,
що
передбачають
відвантаження
підакцизних
товарів
(продукції) згідно з договорами купівліпродажу, міни, поставки та іншими
господарськими,
цивільно-правовими
договорами з передачею прав власності або
без такої, за плату (компенсацію) або без
такої, незалежно від строків її надання, а
також безоплатного відвантаження товарів, у
тому числі з давальницької сировини,
реалізація
суб'єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів».
-827- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 13 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«13) підпункт 14.1.212 доповнити абзацом
такого змісту:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
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Висновки, обґрунтування

використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.»»;
-828- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 13 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-829- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Підпункт 13 пункту 2 Розділу
законопроекту виключити;
-830- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

1

Підпункт 13 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«13) підпункт 14.1.212 доповнити абзацом
такого змісту:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, визначених пунктом 216.3 статті 216
цього Кодексу.»»;
-831- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 13 пункту 2 розділу І виключити.
-832- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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. Абзац перший підпункту 13) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-833- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 13) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
Внести зміни в підпункт 14.1.212 пункту
14.1. статті 14 Податкового кодексу України:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Це правило не застосовується
до випадків, передбачених пунктом 216.3
статті 216 цього Кодексу.»
-834- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити підпункт 13 пункту 2 розділу І.
-835- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 13 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-836- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Підпункт 13) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
Внести зміни в підпункт 14.1.212 пункту
14.1. статті 14 Податкового кодексу України:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена внаслідок
інвентаризації,
проведеної
суб'єктом
господарювання роздрібної торгівлі (у тому
числі на вимогу контролюючого органу
визначеного чинним законодавством України,
надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1
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Висновки, обґрунтування

статті 20 Кодексу під час перевірки
компетентним контролюючим органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання.
Ця норма не застосовується до випадків,
передбачених пунктом 216.3 статті 216 цього
Кодексу.»
-837- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

13) підпункт 14.1.212 доповнити абзацом
такого змісту:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Податкового Кодексу
України під час перевірки контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам
для
їх
особистого
некомерційного використання. Ця норма не
застосовується до випадків, передбачених
пунктом 216.3 статті 216 цього Кодексу.»
-838- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 13) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
Внести зміни в підпункт 14.1.212 пункту
14.1. статті 14 Податкового кодексу України:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
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підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
наслідками
інвентаризації,
проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки компетентним контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам
для
їх
особистого
некомерційного використання. Ця норма не
застосовується до випадків, передбачених
пунктом 216.3 статті 216 цього Кодексу.».
-839- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
підпункт 13 пункту 2 Розділу I виключити
-840- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

54

“Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого

Підпункт 13 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-841- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.212 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію підпункт 14.1.212).
-842- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д. Прощук Е.
П. (р.к. №291)
Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
"підпункт 14.1.217 викласти у такій
редакції:
"14.1.217.
рентна
плата
загальнодержавний
податок,
який
справляється за користування надрами для
видобування
корисних
копалин;
за

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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органу, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.”;

користування надрами в цілях, не пов’язаних
з видобуванням корисних копалин; за
користування
радіочастотним
ресурсом
України; за спеціальне використання води; за
транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами
та
нафтопродуктопроводами,
транзитне
транспортування трубопроводами аміаку
територією України".
-843- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

після підпункту 13 пункту 2 розділу І
доповнити новим пунктом 14 такого змісту:
«14) абзац перший підпункт 14.1.225.
пункту 14.1 статті 14 викласти в такій
редакції:
«роялті - будь-який платіж, в тому числі
платіж, що сплачується користувачем об’єктів
авторського права і (або) суміжних прав) на
користь організацій колективного управління,
відповідно до Закону України «Про ефективне
управління
майновими
правами
правовласників у сфері авторського права і
(або) суміжних прав», отриманий як
винагорода за використання або за надання
права на використання об’єкта права
інтелектуальної власності, а саме на будь-які
літературні твори, твори мистецтва або науки,
включаючи комп’ютерні програми, інші
записи на носіях інформації, відео- або
аудіокасети, кінематографічні фільми або
плівки для радіо- чи телевізійного мовлення,
передачі (програми) організацій мовлення,
інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які
охороняються
патентом,
будь-які
зареєстровані торговельні марки (знаки на
товари і послуги), права інтелектуальної
власності на дизайн, секретне креслення,
модель,
формулу,
процес,
права
інтелектуальної власності на інформацію
щодо промислового, комерційного або
наукового досвіду (ноу-хау).».
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Висновки, обґрунтування

у зв'язку з чим підпункти 14 та 15 пункту 2
розділу і законопроекту вважати підпунктами
15 та 16
-844- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 13 пункту 2
розділу I виключити.
-845- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити;
-846- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий підпункту 13 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу під час
перевірки компетентним контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам
для
їх
особистого
некомерційного використання. Ця норма не
застосовується до випадків, передбачених
пунктом 216.3 статті 216 цього Кодексу.».
-847- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Підпункт 13) пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«підпункт 14.1.212 доповнити абзацом такого
змісту: «Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
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господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких встановлена
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки компетентним контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам
для
їх
особистого
некомерційного використання. Ця норма не
застосовується до випадків, передбачених
пунктом 216.3 статті 216 цього Кодексу.»
-848- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 13) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
Внести зміни в підпункт 14.1.212 пункту
14.1. статті 14 Податкового кодексу України:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки компетентним контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
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споживачам
для
їх
особистого
некомерційного використання. Ця норма не
застосовується до випадків, передбачених
пунктом 216.3 статті 216 цього Кодексу.»
-849- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац другий підпункту 13 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
наслідками
інвентаризації,
проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.».
-850- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Викласти в новій редакції:
“Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних
товарів
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу, надану згідно з підпунктом 20.1.9

209

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.”;
-851- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

13. Абзац другий підпункту 13 пункту 2
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Податкового Кодексу
України під час перевірки компетентним
контролюючим
органом),
вважаються
проданими безпосередньо громадянам та
іншим кінцевим споживачам для їх
особистого некомерційного використання. Ця
норма не застосовується до випадків,
передбачених пунктом 216.3 статті 216 цього
Кодексу.».
-852- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

11. В абзаці другому підпункту 13 пункту
2
розділу
І
словосполучення
«чи
місцезнаходження» видалити.
-853- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

210

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 14.1.212 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України новий абзац
«Для цілей оподаткування акцизним податком
з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів
зіпсовані, знищені товари, або товари,
наявність чи місцезнаходження яких не
підтверджено
таким
суб'єктом
господарювання, в тому числі такі товари,
нестача яких виявлена за результатами
інвентаризації,
проведеної
суб'єктом
господарювання роздрібної торгівлі (у тому
числі на вимогу контролюючого органу,
надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1
статті 20 Кодексу під час перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими безпосередньо громадянам та
іншим кінцевим споживачам для їх
особистого некомерційного використання. Ця
норма не застосовується до випадків,
передбачених пунктом 216.3 статті 216 цього
Кодексу» виключити
-854- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий підпункту 13 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких документально не
підтверджено
таким
суб'єктом
господарювання, в тому числі такі товари,
нестача яких виявлена за результатами
інвентаризації,
проведеної
суб'єктом
господарювання роздрібної торгівлі (у тому
числі на вимогу контролюючого органу
визначеного чинним законодавством України,
надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1
статті 20 Кодексу під час перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
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проданими безпосередньо громадянам та
іншим кінцевим споживачам для їх
особистого некомерційного використання. Ця
норма не застосовується до випадків,
передбачених пунктом 216.3 статті 216 цього
Кодексу.».
-855- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Підпункт 13) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
Внести зміни в підпункт 14.1.212 пункту
14.1. статті 14 Податкового кодексу України:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких документально не
підтверджено
таким
суб'єктом
господарювання, в тому числі такі товари,
нестача яких виявлена за результатами
інвентаризації,
проведеної
суб'єктом
господарювання роздрібної торгівлі (у тому
числі на вимогу контролюючого органу
визначеного чинним законодавством України,
надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1
статті 20 Кодексу під час перевірки
компетентним контролюючим органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.»
-856- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9. Підпункт 13 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«13) підпункт 14.1.212 доповнити абзацом
такого змісту:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
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підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких встановлена
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.»»;
-857- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У останньому абзаці підпункту 14.1.212
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту слова «яких
не підтверджено» доповнити словами
«відповідною документальною фіксацією»
-858- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У останньому абзаці підпункту 14.1.212
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту слова та
знаки «контролюючим органом),» доповнити
словами та знаком «про результати якої не
повідомлено контролюючий орган,»
-859- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 13 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
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господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу визначеного чинним законодавством
України, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.».
-860- Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Підласа Р. А. (р.к. №100), Н.д.
Кисилевський Д. Д. (р.к. №239), Н.д.
Мовчан О. В. (р.к. №351), Н.д. Кицак Б. В.
(р.к. №269), Н.д. Марчук І. П. (р.к. №394)
останнє речення підпункту 13 пункту 2
Розділу І доповнити словами та символами «а
також до випадків фактичних втрат від бою
скляної тари з алкогольними напоями та
пивом в межах затверджених норм втрат. При
цьому, до затвердження спеціальних норм
природного убутку підакцизних товарів в
роздрібній торгівлі застосовуються відповідні
нормативноправові акти, прийняті до
набрання чинності цим Кодексом (в тому
числі акти законодавства СРСР), які
визначають норми природнього убутку
товарів»
-861- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Останній абзац підпункту 14.1.212 пункту
14.1 статті 14 викласти в такій редакції: «До
реалізації
підакцизних
товарів
також
прирівнюються: - операції із знищення
підакцизних товарів, проведені з порушенням
правил, визначених контролюючим органом; нестача підакцизних товарів, у тому числі
зіпсованих, виявлена за результатами
інвентаризації,
проведеної
на
вимогу
контролюючого органу згідно з підпунктом
20.1.9 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу.
Платник акцизного податку: - зберігає
зіпсовані підакцизні товари в окремому
приміщенні, яке знаходиться на території
акцизного складу, визначеного таким у
підпункті 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу; - має право звернутися до
контролюючого органу з поданням про
проведення під його контролем інвентаризації
зіпсованих підакцизних товарів з метою їх
подальшої переробки або знищення».
-862- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац другий підпункту 13) пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-863- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 13 пункту 2
розділу
І
словосполучення
«чи
місцезнаходження» виключити.
-864- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 13 пункту 2
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена внаслідок

215

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

інвентаризації,
проведеної
суб'єктом
господарювання роздрібної торгівлі (у тому
числі на вимогу контролюючого органу
визначеного чинним законодавством України,
надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1
статті 20 Кодексу під час перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими безпосередньо громадянам та
іншим кінцевим споживачам для їх
особистого некомерційного використання. Ця
норма не застосовується до випадків,
передбачених пунктом 216.3 статті 216 цього
Кодексу.»
-865- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У останньому абзаці підпункту 14.1.212
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту слова «яких
не підтверджено» доповнити словами
«відповідною документальною фіксацією»
-866- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У останньому абзаці підпункту 14.1.212
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту слова та
знаки «контролюючим органом),» доповнити
словами та знаком «про результати якої не
повідомлено контролюючий орган,»
-867- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У підпункту 14.1.212 пункту 14.1. статті 14
Податкового кодексу України абзац такого
змісту:
«Для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів зіпсовані, знищені
товари,
або
товари,
наявність
чи
місцезнаходження яких не підтверджено

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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таким суб'єктом господарювання, в тому числі
такі товари, нестача яких виявлена за
результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
(у тому числі на вимогу контролюючого
органу, надану згідно з підпунктом 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 Кодексу під час
перевірки
контролюючим
органом),
вважаються
проданими
безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам
для
їх
особистого
некомерційного
використання. Ця норма не застосовується до
випадків, передбачених пунктом 216.3 статті
216 цього Кодексу.» виключити.
-868- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Абзац другий підпункту 13 пункту 2
розділу I законопроекту (щодо доповнення
підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 ПКУ
новим абзацом) після слів «акцизним
податком
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів» доповнити словами
«(крім тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах)»;
-869- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 13 пункту 2
розділу
І
словосполучення
«чи
місцезнаходження» виключити.
-870- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У останньому абзаці підпункту 14.1.212
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту слова «яких
не підтверджено» доповнити словами
«відповідною документальною фіксацією»
-871- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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У останньому абзаці підпункту 14.1.212
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту слова та
знаки «контролюючим органом),» доповнити
словами та знаком «про результати якої не
повідомлено контролюючий орган,»
-872- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

13. Після підпункту 15 пункту 2 розділу І
додати підпункт у такій редакції: “після
підпункту 14.1.213 доповнити підпунктом
14.1.2131 такого змісту: “14.1.2131. Реєстр
керівників платника податків – боржника,
стосовно яких встановлено тимчасове
обмеження у праві виїзду за межі України реєстр
відомостей
щодо
тимчасового
встановлення/скасування обмеження у праві
виїзду за межі України, який ведеться
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, в
електронному вигляді згідно з електронними
документами;
-873- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Після підпункту 15 пункту 2 розділу І
додати підпункт у такій редакції:
“після підпункту 14.1.213 доповнити
підпунктом 14.1.2131 такого змісту:
“14.1.2131. Реєстр керівників платника
податків – боржника, стосовно яких
встановлено тимчасове обмеження у праві
виїзду за межі України - реєстр відомостей
щодо тимчасового встановлення/скасування
обмеження у праві виїзду за межі України,
який
ведеться
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, в електронному вигляді
згідно з електронними документами;
-874- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці першому
підпункту 14.1.216 пункту 14.1 статті 14
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Податкового
кодексу
України
слова
«проекту» замінити на слова «проєкту»;
-875- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

1) пункт 2 розділу І проекту після
підпункту 13 доповнити новим підпунктом
такого змісту:
"13-1) у підпункті 14.1.231:
в абзаці першому слова "причина, яка
може бути наявна лише за умови, що платник
податків має намір одержати економічний
ефект у результаті господарської діяльності"
замінити словами "причина, яка обумовлює
здійснення господарської операції платником
податків на умовах, що застосовуються між
непов'язаними особами у співставних
неконтрольованих операціях";
абзац другий виключити;
-876- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 14.1.232. статті 14 виключити»
56
57

14) у підпункті 14.1.235 слова та цифри
“для цілей глави 1 розділу XIV цього
Кодексу” виключити;

-877- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

пункт 2 Розділу І після підпункту 13 (щодо
підпункту 14.1.235) доповнити підпунктами
такого змісту:
«14) підпункт 14.1.269 викласти в такій
редакції:
«14.1.269. Platts, «Metal Bulletin» міжнародні, глобальні уніфіковані системи
інформаційного моніторингу за динамікою
ринку та ціноутворенням;»;
«15) підпункт 14.1.269 викласти в такій
редакції: «14.1.270. показники Platts, «Metal
Bulletin» - індекси, що офіційно визначені
світовими інформаційними агентствами Platts,
«Metal Bulletin» та є базою для використання
суб’єктами господарської діяльності»;» У
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зв’язку з цим підпункт 14 вважати підпунктом
16;
-878- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 14 пункту 17 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.235.сільськогосподарський
товаровиробник - юридична особа будь-якої
організаційно-правової форми або фізична
особа – підприємець, яка займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її
переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснює операції з її постачання.».
-879- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

14) підпункт 14.1.235 викласти в такій
редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник – юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми або фізична
особа - підприємець, яка займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її
переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснює операції з її постачання, причому в
такій діяльності питома вага доходу,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за
попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків,
що
підтверджується
відповідним
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розрахунком, форма та порядок подання якого
до контролюючих органів затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної
політики (крім платників єдиного податку
четвертої групи, які такий розрахунок
подають у порядку, встановленому главою 1
розділу XIV цього Кодексу)».
-880- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції: «14) підпункти 14.1.235 та
14.1.262 викласти в такій редакції: «14.1.235.
сільськогосподарський товаровиробник –
юридична особа незалежно від організаційноправової
форми
(сільськогосподарське
підприємство)
або
фізична
особа
підприємець, основною діяльністю якої є
виробництво (розведення, вирощування,
відгодовування,
вилов,
збирання,
виготовлення)
сільськогосподарської
продукції
та/або
надання
сільськогосподарських послуг, переробка
такої продукції на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснення операцій з постачання/надання
сільськогосподарських
товарів/послуг,
причому
в
такій
діяльності
частка
сільськогосподарського товаровиробництва
за попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Для
цілей
цього
підпункту
під
сільськогосподарськими
послугами
розуміються такі послуги у сфері сільського
господарства: 1) у тваринництві: надання
послуг у тваринництві за винагороду або на
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

договірній основі: утримання тварин та
послуги з догляду за свійською худобою і
птицею, вирощування, розведення, відгодівля
та забій свійської худоби та птиці; розділ м'яса
для товарної кондиції; застосування засобів
захисту
тварин,
проведення
протиепізоотичних заходів; послуги з
обстеження стану стада, перегону та випасу
худоби,
очищення
та
дезінфекції
тваринницьких приміщень тощо; послуги із
стимулювання розведення худоби і птиці та
забезпечення зростання їх продуктивності;
штучне запліднення тварин; стриження овець;
2) у рослинництві: передпосівна підготовка
полів і насіння сільськогосподарських
культур;
посів
і
садіння
сільськогосподарських
культур;
обприскування
сільськогосподарських
культур, у тому числі з повітря; обрізання
плодових дерев та винограду; пересаджування
рису, розсаджування буряку, проведення
інших польових робіт, включаючи внесення
добрив; надання послуг із збирання врожаю та
підготовка продукції до первинної реалізації:
очищення, різання, сортування, сушіння,
дезінфекція, покривання воском, полірування,
пакування,
брикетування,
складування,
лущення,
силосування,
розмелювання,
замочування, охолодження чи пакування
навалом, у тому числі з фасуванням у
безкисневому середовищі; захист рослин від
хвороб і шкідників, знищення бур'яну та
шкідливих комах, оброблення посівів і
сільськогосподарських
площ
засобами
захисту рослин; агрохімічне обслуговування;
надання
послуг
із
використанням
сільськогосподарської техніки за участю
обслуговуючого персоналу; експлуатація
зрошувальних і осушувальних систем;
насадження та облаштування ландшафту для
захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та
засліплення;
облаштування
і
догляд
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ландшафту з метою захисту навколишнього
природного
середовища
(відновлення
природного стану, рекультивація, меліорація
земель, створення зон затримки вологи,
відстійників дощової води тощо); 3) у
рибальстві, рибництві: послуги, пов'язані з
рибальством; надання послуг, пов'язаних з
діяльністю риборозплідників та рибних ферм,
обстеження стану водоймищ; 4) у лісовому
господарстві: послуги з лісівництва (таксація,
оцінка промислового використання лісу,
посадка
саджанців,
залісення
та
лісовідновлення тощо); захист лісу від пожеж;
боротьба із шкідниками та хворобами лісу;
послуги з лісозаготівлі (транспортування
необробленої деревини в межах лісу); 5)
зберігання сільськогосподарської продукції.
14.1.262. частка сільськогосподарського
товаровиробництва - питома вага доходу
сільськогосподарського
товаровиробника,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки, та/або
від надання сільськогосподарських послуг, у
загальній сумі його доходу. При цьому якщо
до розрахунку частки сільськогосподарського
товаровиробництва включаються доходи від
надання
сільськогосподарських
послуг,
питома вага доходу сільськогосподарського
товаровиробника, отриманого від реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки не
може бути меншою 50 відсотків загальної
суми його доходу.».
-881- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 14) пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«підпункт 14.1.235 викласти в наступній
редакції:
«14.1.235.сільськогосподарський
товаровиробник для цілей цього Кодексу -
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юридична особа будь-якої організаційноправової форми власності чи господарювання
або фізична особа - підприємець, яка
займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та
водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання.»
-882- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389)
підпункт 14.1.235 викласти в такому
вигляді:
14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник – юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми або фізична
особа - підприємець, яка займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її
переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснює операції з її постачання, причому в
такій діяльності питома вага доходу,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за
попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків,
що
підтверджується
відповідним
розрахунком, форма та порядок подання
якого
до
контролюючих
органів
затверджуються центральним органом
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування
та
реалізує
державну
фінансову політику, за погодженням із

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

224

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної
аграрної політики (крім платників єдиного
податку четвертої групи, які такий
розрахунок
подають
у
порядку,
встановленому главою 1 розділу XIV цього
Кодексу);
-883- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції: «14) підпункт 14.1.235
викласти в такій редакції: «14.1.235.
сільськогосподарський товаровиробник –
юридична особа незалежно від організаційноправової форми або фізична особа підприємець, яка займається виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та
водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання,
причому в такій діяльності питома вага
доходу,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за
попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків,
що
підтверджується
відповідним
розрахунком, форма та порядок подання якого
до контролюючих органів затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної
політики (крім платників єдиного податку
четвертої групи, які такий розрахунок
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подають у порядку, встановленому главою 1
розділу XIV цього Кодексу)».
-884- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції: «14) підпункт 14.1.235
викласти в такій редакції: «14.1.235.
сільськогосподарський товаровиробник –
юридична особа незалежно від організаційноправової
форми
(сільськогосподарське
підприємство)
або
фізична
особа
підприємець, основною діяльністю якої є
виробництво (розведення, вирощування,
відгодовування,
вилов,
збирання,
виготовлення)
сільськогосподарської
продукції
та/або
надання
сільськогосподарських послуг, переробка
такої продукції на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснення операцій з постачання/надання
сільськогосподарських
товарів/послуг,
причому
в
такій
діяльності
частка
сільськогосподарського товаровиробництва
за попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Для
цілей
цього
підпункту
під
сільськогосподарськими
послугами
розуміються такі послуги у сфері сільського
господарства: 1) у тваринництві: надання
послуг у тваринництві за винагороду або на
договірній основі: утримання тварин та
послуги з догляду за свійською худобою і
птицею, вирощування, розведення, відгодівля
та забій свійської худоби та птиці; розділ м'яса
для товарної кондиції; застосування засобів
захисту
тварин,
проведення
протиепізоотичних заходів; послуги з
обстеження стану стада, перегону та випасу
худоби,
очищення
та
дезінфекції

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тваринницьких приміщень тощо; послуги із
стимулювання розведення худоби і птиці та
забезпечення зростання їх продуктивності;
штучне запліднення тварин; стриження овець;
2) у рослинництві: передпосівна підготовка
полів і насіння сільськогосподарських
культур;
посів
і
садіння
сільськогосподарських
культур;
обприскування
сільськогосподарських
культур, у тому числі з повітря; обрізання
плодових дерев та винограду; пересаджування
рису, розсаджування буряку, проведення
інших польових робіт, включаючи внесення
добрив; надання послуг із збирання врожаю та
підготовка продукції до первинної реалізації:
очищення, різання, сортування, сушіння,
дезінфекція, покривання воском, полірування,
пакування,
брикетування,
складування,
лущення,
силосування,
розмелювання,
замочування, охолодження чи пакування
навалом, у тому числі з фасуванням у
безкисневому середовищі; захист рослин від
хвороб і шкідників, знищення бур'яну та
шкідливих комах, оброблення посівів і
сільськогосподарських
площ
засобами
захисту рослин; агрохімічне обслуговування;
надання
послуг
із
використанням
сільськогосподарської техніки за участю
обслуговуючого персоналу; експлуатація
зрошувальних і осушувальних систем;
насадження та облаштування ландшафту для
захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та
засліплення;
облаштування
і
догляд
ландшафту з метою захисту навколишнього
природного
середовища
(відновлення
природного стану, рекультивація, меліорація
земель, створення зон затримки вологи,
відстійників дощової води тощо); 3) у
рибальстві, рибництві: послуги, пов'язані з
рибальством; надання послуг, пов'язаних з
діяльністю риборозплідників та рибних ферм,
обстеження стану водоймищ; 4) у лісовому
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господарстві: послуги з лісівництва (таксація,
оцінка промислового використання лісу,
посадка
саджанців,
залісення
та
лісовідновлення тощо); захист лісу від пожеж;
боротьба із шкідниками та хворобами лісу;
послуги з лісозаготівлі (транспортування
необробленої деревини в межах лісу); 5)
зберігання сільськогосподарської продукції.
Для цілей цього підпункту, а також для цілей
глави 1 розділу XIV цього Кодексу під
часткою
сільськогосподарського
товаровиробництва розуміється питома вага
доходу
сільськогосподарського
товаровиробника, отриманого від реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки та/або
від надання сільськогосподарських послуг, у
загальній сумі його доходу. При цьому якщо
до розрахунку частки сільськогосподарського
товаровиробництва включаються доходи від
надання
сільськогосподарських
послуг,
питома вага доходу сільськогосподарського
товаровиробника, отриманого від реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки не
може бути меншою 50 відсотків загальної
суми його доходу.; підпункт 14.1.262
виключити».
-885- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Підпункт
редакції:

14.1.235

викласти

у

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

такій
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник – юридична особа незалежно
від
організаційно-правової
форми
(сільськогосподарське підприємство) або
фізична особа - підприємець, основною
діяльністю якої є виробництво (розведення,
вирощування,
відгодовування,
вилов,
збирання,
виготовлення)
сільськогосподарської
продукції
та/або
надання
сільськогосподарських
послуг,
переробка такої продукції на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах,
та
здійснення
операцій
з
постачання/надання сільськогосподарських
товарів/послуг, причому в такій діяльності
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік (для новоутворених осіб – за
період з дня державної реєстрації до 31 грудня
того ж року) дорівнює або перевищує 75
відсотків. При цьому питома вага доходу
сільськогосподарського
товаровиробника,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки не
може бути меншою 50 відсотків загальної
суми його доходу.
Сільськогосподарські послуги, в розумінні
абзацу першого цього підпункту – послуги у
сфері сільського господарства а саме:
1) у тваринництві:
надання послуг у тваринництві за
винагороду або на договірній основі:
утримання тварин та послуги з догляду за
свійською худобою і птицею, вирощування,
розведення, відгодівля та забій свійської
худоби та птиці;
розділ м'яса для товарної кондиції;
застосування засобів захисту тварин,
проведення протиепізоотичних заходів;
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послуги з обстеження стану стада,
перегону та випасу худоби, очищення та
дезінфекції тваринницьких приміщень тощо;
послуги із стимулювання розведення
худоби і птиці та забезпечення зростання їх
продуктивності;
штучне запліднення тварин;
стриження овець;
2) у рослинництві:
передпосівна підготовка полів і насіння
сільськогосподарських культур;
посів і садіння сільськогосподарських
культур;
обприскування
сільськогосподарських
культур, у тому числі з повітря; обрізання
плодових дерев та винограду;
пересаджування рису, розсаджування
буряку, проведення інших польових робіт,
включаючи внесення добрив;
надання послуг із збирання врожаю та
підготовка продукції до первинної реалізації:
очищення, різання, сортування, сушіння,
дезінфекція, покривання воском, полірування,
пакування,
брикетування,
складування,
лущення,
силосування,
розмелювання,
замочування, охолодження чи пакування
навалом, у тому числі з фасуванням у
безкисневому середовищі;
захист рослин від хвороб і шкідників,
знищення бур'яну та шкідливих комах,
оброблення посівів і сільськогосподарських
площ засобами захисту рослин;
агрохімічне обслуговування;
надання
послуг
із
використанням
сільськогосподарської техніки за участю
обслуговуючого персоналу; експлуатація
зрошувальних і осушувальних систем;
насадження та облаштування ландшафту
для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості
та засліплення;
облаштування і догляд ландшафту з метою
захисту
навколишнього
природного
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середовища (відновлення природного стану,
рекультивація, меліорація земель, створення
зон затримки вологи, відстійників дощової
води тощо);
3) у рибальстві, рибництві:
послуги, пов'язані з рибальством;
надання послуг, пов'язаних з діяльністю
риборозплідників
та
рибних
ферм,
обстеження стану водоймищ;
4) у лісовому господарстві: послуги з
лісівництва (таксація, оцінка промислового
використання лісу, посадка саджанців,
залісення та лісовідновлення тощо);
захист лісу від пожеж; боротьба із
шкідниками та хворобами лісу;
послуги з лісозаготівлі (транспортування
необробленої деревини в межах лісу);
5)
зберігання
сільськогосподарської
продукції."
-886- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції: «14) підпункт 14.1.235
викласти в такій редакції: «14.1.235.
сільськогосподарський товаровиробник –
юридична особа незалежно від організаційноправової форми або фізична особа підприємець, яка займається виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та
водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання,
причому в такій діяльності питома вага
доходу,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за
попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
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року) дорівнює або перевищує 75 відсотків,
що
підтверджується
відповідним
розрахунком, форма та порядок подання якого
до контролюючих органів затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної
політики (крім платників єдиного податку
четвертої групи, які такий розрахунок
подають у порядку, встановленому главою 1
розділу XIV цього Кодексу)».
-887- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції: «14) підпункт 14.1.235
викласти в такій редакції: «14.1.235.
сільськогосподарський товаровиробник –
юридична особа незалежно від організаційноправової форми та форми власності або
фізична особа - підприємець, яка займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її
переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснює операції з її постачання, причому в
такій
діяльності
частка
сільськогосподарського товаровиробництва
за попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків,
що
підтверджується
відповідним
розрахунком, форма та порядок подання якого
до контролюючих органів затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, за погодженням із
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центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної
політики (крім платників єдиного податку
четвертої групи, які такий розрахунок
подають у порядку, встановленому главою 1
розділу XIV цього Кодексу). Для цілей цього
підпункту
під
часткою
сільськогосподарського товаровиробництва
розуміється
питома
вага
доходу
сільськогосподарського
товаровиробника,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки у
загальній сумі його доходу;».
-888- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції:
«14) підпункт 14.1.235 викласти в такій
редакції: «14.1.235. сільськогосподарський
товаровиробник – юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми або фізична
особа - підприємець, яка займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її
переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснює операції з її постачання, причому в
такій діяльності питома вага доходу,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за
попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків,
що
підтверджується
відповідним
розрахунком, форма та порядок подання якого
до контролюючих органів затверджуються
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центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної
політики (крім платників єдиного податку
четвертої групи, які такий розрахунок
подають у порядку, встановленому главою 1
розділу XIV цього Кодексу)».
-889- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

12. Підпункт 14 пункту 2 розділу I
викласти в такій редакції:
“14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник – юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми або фізична
особа - підприємець, яка займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її
переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснює операції з її постачання, причому в
такій діяльності питома вага доходу,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за
попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків,
що
підтверджується
відповідним
розрахунком, форма та порядок подання якого
до контролюючих органів затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної
політики (крім платників єдиного податку
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четвертої групи, які такий розрахунок
подають у порядку, встановленому главою 1
розділу XIV цього Кодексу)”.
-890- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 14 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено

-891- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 14 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-892- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14) Підпункт 14.1.235. викласти в
наступній редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник для цілей цього Кодексу юридична особа будь-якої організаційноправової форми або фізична особа –
підприємець, яка займається виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та
водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її
постачання.»»
-893- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Абзац перший підпункту 14.1.235 пункту
14.1 статті 14 Податкового кодексу України в
редакції
законопроекту
слова
«з
її
постачання» доповнити словами та знаками
«(для цілей глави 1 розділу XIV цього
Кодексу)»
-894- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
. Підпункт 14 пункту
законопроекту – виключити.

2

Розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І
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-895- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт 14.1.235 викласти в такій
редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник для цілей глави 1 розділу XIV
цього Кодексу - юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми або фізична
особа - підприємець, яка займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її
переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснює операції з її постачання».
-896- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-897- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції:
«14) підпункти 14.1.235 та 14.1.262
викласти в такій редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник – суб’єкт господарювання
незалежно від організаційно-правової форми,
основною діяльністю якого є виробництво
(розведення, вирощування, відгодовування,
вилов,
збирання,
виготовлення)
сільськогосподарської
продукції
та/або
надання
сільськогосподарських
послуг,
переробка такої продукції на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах,
та
здійснення
операцій
з
постачання/надання сільськогосподарських
товарів/послуг, причому в такій діяльності
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остаточній редакції

частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік (для новоутворених осіб – за
період з дня державної реєстрації до 31 грудня
того ж року) дорівнює або перевищує 75
відсотків. При цьому питома вага доходу
сільськогосподарського
товаровиробника,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки не
може бути меншою 50 відсотків загальної
суми його доходу.
Для
цілей
цього
підпункту
під
сільськогосподарськими
послугами
розуміються такі послуги у сфері сільського
господарства:
1) у тваринництві:
надання послуг у тваринництві за
винагороду або на договірній основі:
утримання тварин та послуги з догляду за
свійською худобою і птицею, вирощування,
розведення, відгодівля та забій свійської
худоби та птиці;
розділ м'яса для товарної кондиції;
застосування засобів захисту тварин,
проведення протиепізоотичних заходів;
послуги з обстеження стану стада,
перегону та випасу худоби, очищення та
дезінфекції тваринницьких приміщень тощо;
послуги із стимулювання розведення
худоби і птиці та забезпечення зростання їх
продуктивності;
штучне запліднення тварин;
стриження овець;
2) у рослинництві:
передпосівна підготовка полів і насіння
сільськогосподарських культур; посів і
садіння
сільськогосподарських
культур;
обприскування
сільськогосподарських
культур, у тому числі з повітря; обрізання
плодових дерев та винограду; пересаджування
рису, розсаджування буряку, проведення
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інших польових робіт, включаючи внесення
добрив;
надання послуг із збирання врожаю та
підготовка продукції до первинної реалізації:
очищення, різання, сортування, сушіння,
дезінфекція, покривання воском, полірування,
пакування,
брикетування,
складування,
лущення,
силосування,
розмелювання,
замочування, охолодження чи пакування
навалом, у тому числі з фасуванням у
безкисневому середовищі;
захист рослин від хвороб і шкідників,
знищення бур'яну та шкідливих комах,
оброблення посівів і сільськогосподарських
площ засобами захисту рослин;
агрохімічне обслуговування;
надання
послуг
із
використанням
сільськогосподарської техніки за участю
обслуговуючого персоналу;
експлуатація
зрошувальних
і
осушувальних систем;
насадження та облаштування ландшафту
для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості
та засліплення;
облаштування і догляд ландшафту з метою
захисту
навколишнього
природного
середовища (відновлення природного стану,
рекультивація, меліорація земель, створення
зон затримки вологи, відстійників дощової
води тощо);
3) у рибальстві, рибництві:
послуги, пов'язані з рибальством;
надання послуг, пов'язаних з діяльністю
риборозплідників
та
рибних
ферм,
обстеження стану водоймищ;
4) у лісовому господарстві:
послуги з лісівництва (таксація, оцінка
промислового використання лісу, посадка
саджанців, залісення та лісовідновлення
тощо);
захист лісу від пожеж;
боротьба із шкідниками та хворобами лісу;
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послуги з лісозаготівлі (транспортування
необробленої деревини в межах лісу);
5)
зберігання
сільськогосподарської
продукції»
14.1.262. частка сільськогосподарського
товаровиробництва - питома вага доходу
сільськогосподарського
товаровиробника,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки, та/або
від надання сільськогосподарських послуг, у
загальній сумі його доходу. При цьому якщо
до розрахунку частки сільськогосподарського
товаровиробництва включаються доходи від
надання
сільськогосподарських
послуг,
питома вага доходу сільськогосподарського
товаровиробника, отриманого від реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки не
може бути меншою 50 відсотків загальної
суми його доходу.».
-898- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти у
такій редакції:
«14) підпункт 14.1.235. викласти в такій
редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник - юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми або фізична
особа – підприємець, або фізична особа, яка
займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та
водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання».
-899- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 14 пункту
законопроекту виключити

2

розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
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-900- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Підпункт 14.1.235 пункту 14.1 статті 14
викласти в такій редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
виробник – фізична або юридична особа, яка
підпадає під визначення пункту 2.151 статті 2
Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України».
-901- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 14 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-902- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Підпункт 14) пункту 2 розділу
законопроекту виключити.
-903- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

І
Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції:
«14) підпункт 14.1.235 викласти в такій
редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник – юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми або фізична
особа - підприємець, яка займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її
переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснює операції з її постачання, причому в
такій діяльності питома вага доходу,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за
попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
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державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків,
що
підтверджується
відповідним
розрахунком, форма та порядок подання якого
до контролюючих органів затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної
політики (крім платників єдиного податку
четвертої групи, які такий розрахунок
подають у порядку, встановленому главою 1
розділу XIV цього Кодексу)».
-904- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт чотирнадцятий пункту 2 Розділу
І (щодо внесення змін до підпункту 14.1.235
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України) викласти у такій редакції:
«14) підпункт 14.1.235 викласти у такій
редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник - юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми або фізична
особа - підприємець, яка займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, вирощуванням
та виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її
переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої
сировини на давальницьких умовах, та
здійснює операції з її постачання, у якої
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік (для новоутворених осіб – за
період з дня державної реєстрації до 31 грудня
того ж року) дорівнює або перевищує 75
відсотків.
Положення
щодо
частки
сільськогосподарського товаровиробництва

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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не застосовується для фізичних осіб підприємців – платників єдиного податку
четвертої групи.»».
-905- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 14 пункту 2 розділу І виключити.
-906- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції:
«14) підпункт 14.1.262 виключити,
виклавши при цьому підпункт 14.1.235 в такій
редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник – юридична особа незалежно
від
організаційно-правової
форми
(сільськогосподарське підприємство) або
фізична особа - підприємець, основною
діяльністю якої є виробництво (розведення,
вирощування,
відгодовування,
вилов,
збирання,
виготовлення)
сільськогосподарської
продукції
та/або
надання
сільськогосподарських
послуг,
переробка такої продукції на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах,
та
здійснення
операцій
з
постачання/надання сільськогосподарських
товарів/послуг, причому в такій діяльності
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік (для новоутворених осіб – за
період з дня державної реєстрації до 31 грудня
того ж року) дорівнює або перевищує 75
відсотків.
Для
цілей
цього
підпункту
під
сільськогосподарськими
послугами
розуміються такі послуги у сфері сільського
господарства:
1) у тваринництві:
надання послуг у тваринництві за
винагороду або на договірній основі:
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утримання тварин та послуги з догляду за
свійською худобою і птицею, вирощування,
розведення, відгодівля та забій свійської
худоби та птиці;
розділ м'яса для товарної кондиції;
застосування
засобів
захисту
тварин,
проведення протиепізоотичних заходів;
послуги з обстеження стану стада,
перегону та випасу худоби, очищення та
дезінфекції тваринницьких приміщень тощо;
послуги із стимулювання розведення
худоби і птиці та забезпечення зростання їх
продуктивності;
штучне запліднення тварин;
стриження овець;
2) у рослинництві:
передпосівна підготовка полів і насіння
сільськогосподарських культур; посів і
садіння
сільськогосподарських
культур;
обприскування
сільськогосподарських
культур, у тому числі з повітря; обрізання
плодових дерев та винограду; пересаджування
рису, розсаджування буряку, проведення
інших польових робіт, включаючи внесення
добрив;
надання послуг із збирання врожаю та
підготовка продукції до первинної реалізації:
очищення, різання, сортування, сушіння,
дезінфекція, покривання воском, полірування,
пакування,
брикетування,
складування,
лущення,
силосування,
розмелювання,
замочування, охолодження чи пакування
навалом, у тому числі з фасуванням у
безкисневому середовищі;
захист рослин від хвороб і шкідників,
знищення бур'яну та шкідливих комах,
оброблення посівів і сільськогосподарських
площ засобами захисту рослин;
агрохімічне обслуговування; надання
послуг
із
використанням
сільськогосподарської техніки за участю
обслуговуючого персоналу;

243

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

експлуатація
зрошувальних
і
осушувальних систем;
насадження та облаштування ландшафту
для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості
та засліплення;
облаштування і догляд ландшафту з метою
захисту
навколишнього
природного
середовища (відновлення природного стану,
рекультивація, меліорація земель, створення
зон затримки вологи, відстійників дощової
води тощо);
3) у рибальстві, рибництві:
послуги, пов'язані з рибальством;
надання послуг, пов'язаних з діяльністю
риборозплідників
та
рибних
ферм,
обстеження стану водоймищ;
4) у лісовому господарстві:
послуги з лісівництва (таксація, оцінка
промислового використання лісу, посадка
саджанців, залісення та лісовідновлення
тощо);
захист лісу від пожеж;
боротьба із шкідниками та хворобами лісу;
послуги з лісозаготівлі (транспортування
необробленої деревини в межах лісу);
5)
зберігання
сільськогосподарської
продукції.
Для цілей цього підпункту, а також для
цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу під
часткою
сільськогосподарського
товаровиробництва розуміється питома вага
доходу
сільськогосподарського
товаровиробника, отриманого від реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки та/або
від надання сільськогосподарських послуг, у
загальній сумі його доходу. При цьому якщо
до розрахунку частки сільськогосподарського
товаровиробництва включаються доходи від
надання
сільськогосподарських
послуг,
питома вага доходу сільськогосподарського
товаровиробника, отриманого від реалізації
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сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки не
може бути меншою 50 відсотків загальної
суми його доходу.».
-907- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Абзац перший підпункту 14.1.235 пункту
14.1 статті 14 Податкового кодексу України в
редакції
законопроекту
слова
«з
її
постачання» доповнити словами та знаками
«(для цілей глави 1 розділу XIV цього
Кодексу)»
-908- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 14.1.235. пункту 14.1. статті 14
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник – юридична особа незалежно
від
організаційно-правової
форми
(сільськогосподарське підприємство) або
фізична особа - підприємець, основною
діяльністю якої є виробництво (розведення,
вирощування,
відгодовування,
вилов,
збирання,
виготовлення)
сільськогосподарської
продукції
та/або
надання
сільськогосподарських
послуг,
переробка такої продукції на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах,
та
здійснення
операцій
з
постачання/надання сільськогосподарських
товарів/послуг, причому в такій діяльності
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік (для новоутворених осіб – за
період з дня державної реєстрації до 31 грудня
того ж року) дорівнює або перевищує 75
відсотків. При цьому питома вага доходу
сільськогосподарського
товаровиробника,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки не
може бути меншою 50 відсотків загальної
суми його доходу.».
-909- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Доповнити підпункт 14.1.235. пункту 14.1.
статті 14 Податкового кодексу України
поняттям «сільськогосподарські послуги»
такого змісту:
«сільськогосподарські послуги – послуги
у сфері сільського господарства а саме:
1) у тваринництві:
надання послуг у тваринництві за
винагороду або на договірній основі:
утримання тварин та послуги з догляду за
свійською худобою і птицею, вирощування,
розведення, відгодівля та забій свійської
худоби та птиці;
розділ м'яса для товарної кондиції;
застосування засобів захисту тварин,
проведення протиепізоотичних заходів;
послуги з обстеження стану стада,
перегону та випасу худоби, очищення та
дезінфекції тваринницьких приміщень тощо;
послуги із стимулювання розведення
худоби і птиці та забезпечення зростання їх
продуктивності;
штучне запліднення тварин;
стриження овець;
2) у рослинництві:
передпосівна підготовка полів і насіння
сільськогосподарських культур; посів і
садіння
сільськогосподарських
культур;
обприскування
сільськогосподарських
культур, у тому числі з повітря; обрізання
плодових дерев та винограду; пересаджування
рису, розсаджування буряку, проведення
інших польових робіт, включаючи внесення
добрив;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

надання послуг із збирання врожаю та
підготовка продукції до первинної реалізації:
очищення, різання, сортування, сушіння,
дезінфекція, покривання воском, полірування,
пакування,
брикетування,
складування,
лущення,
силосування,
розмелювання,
замочування, охолодження чи пакування
навалом, у тому числі з фасуванням у
безкисневому середовищі;
захист рослин від хвороб і шкідників,
знищення бур'яну та шкідливих комах,
оброблення посівів і сільськогосподарських
площ засобами захисту рослин;
агрохімічне обслуговування;
надання
послуг
із
використанням
сільськогосподарської техніки за участю
обслуговуючого персоналу;
експлуатація
зрошувальних
і
осушувальних систем;
насадження та облаштування ландшафту
для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості
та засліплення;
облаштування і догляд ландшафту з
метою захисту навколишнього природного
середовища (відновлення природного стану,
рекультивація, меліорація земель, створення
зон затримки вологи, відстійників дощової
води тощо);
3) у рибальстві, рибництві:
послуги, пов'язані з рибальством;
надання послуг, пов'язаних з діяльністю
риборозплідників
та
рибних
ферм,
обстеження стану водоймищ;
4) у лісовому господарстві:
послуги з лісівництва (таксація, оцінка
промислового використання лісу, посадка
саджанців, залісення та лісовідновлення
тощо);
захист лісу від пожеж;
боротьба із шкідниками та хворобами лісу;
послуги з лісозаготівлі (транспортування
необробленої деревини в межах лісу);
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5)
зберігання
сільськогосподарської
продукції.».
-910- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)
Підпункт 14 пункту 2 розділу І викласти в
такій редакції:
«14) підпункт 14.1.235 викласти в такій
редакції:
«14.1.235.
сільськогосподарський
товаровиробник – суб’єкт господарювання
незалежно від організаційно-правової форми,
який
займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та
водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання,
причому в такій діяльності питома вага
доходу,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за
попередній податковий (звітний) рік (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року) дорівнює або перевищує 75 відсотків,
що
підтверджується
відповідним
розрахунком, форма та порядок подання якого
до контролюючих органів затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової
політики, за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної аграрної політики
(крім платників єдиного податку четвертої
групи, які такий розрахунок подають у
порядку, встановленому главою 1 розділу XIV
цього Кодексу)».
-911- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 14 пункту 2 Розділу I виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-912- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 14 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-913- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац перший підпункту 14.1.235 пункту
14.1 статті 14 Податкового кодексу України в
редакції
законопроекту
слова
«з
її
постачання» доповнити словами та знаками
«(для цілей глави 1 розділу XIV цього
Кодексу)»
-914- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.235 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію підпункт 14.1.235).
-915- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.235 пункту 14.1 Розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
сільськогосподарський товаровиробник
для цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу юридична особа незалежно від організаційноправової форми або фізична особа підприємець, що займається виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках чи
водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання.
-916- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.235 пункту 14.1 Розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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сільськогосподарський товаровиробник юридична особа незалежно від організаційноправової форми або фізична особа підприємець, що займається виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках чи
водосховищах) та її переробкою/обробкою на
власних чи орендованих потужностях, у тому
числі
власновиробленої
сировини
на
давальницьких умовах, та здійснює операції з
її постачання.
-917- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.235 пункту 14.1 Розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
сільськогосподарський товаровиробник юридична особа або фізична особа підприємець, яка займається виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках чи
водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання.
-918- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.235 пункту 14.1 Розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
сільськогосподарський товаровиробник юридична особа або фізична особа підприємець, що займається виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках чи
водосховищах) та її переробкою/обробкою на
власних чи орендованих потужностях, у тому
числі
власновиробленої
сировини
на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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давальницьких умовах, та здійснює операції з
її постачання.
-919- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в підпункті 14.1.277-1
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт»;
-920- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Внести зміни до підпункту 14.1.262. та
викласти його в такій редакції:
"14.1.262. частка сільськогосподарського
товаровиробництва - питома вага доходу
сільськогосподарського
товаровиробника,
отриманого від реції сільськогосподарської
продукції власного виробництва та продуктів
її
переробки
та/або
від
надання
сільськогосподарських послуг, у загальній
сумі його доходу."
-921- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Пункт 14 Розділу І законопроекту
доповнити абзацами такого змісту: «14.1.269.
Platts, CRU Group - міжнародні, глобальні
уніфіковані
системи
інформаційного
моніторингу за динамікою ринку та
ціноутворенням;» «14.1.270. показники Platts,
CRU Group - індекси, що офіційно визначені
світовими інформаційними агентствами Platts,
CRU Group та є базою для використання
суб’єктами господарської діяльності";»
-922- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 14.1.244. статті 14 викласти в такій
редакції:
«14.1.244. товари - матеріальні та
нематеріальні активи, у тому числі земельні
ділянки, земельні частки (паї), а також цінні
папери та деривативні контракти, що
використовуються у будь-яких операціях,
крім операцій з їх укладення, видачі (емісії,
будь-яких інших способів випуску) та
погашення.»
-923- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 14.1.247. статті 14 виключити»
-924- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 14.1.266. статті 14 викласти в такій
редакції:
«14.1.266. касовий метод для цілей
оподаткування згідно з розділом V цього
Кодексу - метод податкового обліку, за яким
дата виникнення податкових зобов'язань
визначається як дата зарахування (отримання)
коштів на рахунки платника податку, відкриті
в установах банків та/або в органах, що
здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів, у касу платника податків,
та/або дата зміни обсягу прав та зобов’язань
щодо коштів між сторонами товарних
операцій, що відображається в системі
клірингового обліку, або дата отримання
інших
видів
компенсацій
вартості
поставлених (або тих, що підлягають
поставці) ним товарів (послуг), а дата
віднесення сум податку до податкового
кредиту визначається як дата списання коштів
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з рахунків платника податку, відкритих в
установах банків, та/або в органах, що
здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів, дата видачі з каси
платника податків та/або дата зміни обсягу
прав та зобов’язань щодо коштів між
сторонами
товарних
операцій,
що
відображається в системі клірингового обліку,
або дата надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів (послуг);»
-925- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 14.1.268. статті 14 викласти в такій
редакції:
«14.1.268. пасивні доходи - доходи,
отримані у вигляді:
процентів на поточний або депозитний
(вкладний) банківський рахунок, на вклад
(депозит) у кредитних спілках, інших
процентів (у тому числі дисконтних доходів);
процентного або дисконтного доходу за
борговими цінними паперами;
плати (відсотків), що розподіляється
відповідно до пайових членських внесків
членів кредитної спілки;
доходу, який виплачується компанією, що
ауправляє активами інституту спільного
інвестування, на розміщені активи відповідно
до закону, включаючи дохід, що виплачується
(нараховується) емітентом у результаті
викупу (погашення) цінних паперів інституту
спільного інвестування, який визначається як
різниця між сумою, отриманою від викупу, та
сумою коштів або вартістю майна, сплаченою
платником податку продавцю (у тому числі
емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних
паперів, як компенсація їх вартості; доходу за
іпотечними цінними паперами відповідно до
закону;
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Пропозиції та поправки до проекту

доходу за сертифікатом фонду операцій з
нерухомістю
та
доходу,
отриманого
платником податку в результаті викупу
(погашення) управителем сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю в порядку,
визначеному проспектом емісії сертифікатів;
інвестиційного прибутку, включаючи
прибуток від операцій з державними цінними
паперами та з борговими зобов’язаннями
Національного банку України з урахуванням
курсової
різниці;
роялті;
дивідендів;
страхових виплат і відшкодувань;»
-926- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 15 пункту 1 вилучити;
-927- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Підпункт 15) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї, а також
вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї, а також вищої
проби, викарбуваних після 1800 року, які є або
були законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 86 відсотків.».
-928- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-929- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 15 пункту 2 розділу І виключити

Відхилено

-930- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Підпункт 15) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
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«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї, а також
вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї, а також вищої
проби, викарбуваних після 1800 року, які є або
були законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 85 відсотків.».
-931- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

10. Підпункт 15 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«15) доповнити підпунктом 14.1.279
такого змісту:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї, а також
вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї, а також вищої
проби, викарбуваних після 1800 року, які є або
були законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 89 відсотків.»»;
-932- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 15 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«15) доповнити підпунктом 14.1.279
такого змісту:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї, а також
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вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї, а також вищої
проби, викарбуваних після 1800 року, які є або
були законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 80 відсотків.»»;
-933- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 15 пункту 2 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-934- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Підпункт 15 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«15) доповнити підпунктом 14.1.279
такого змісту:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї, а також
вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї, а також вищої
проби, викарбуваних після 1800 року, які є або
були законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 90 відсотків.»»;
-935- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 15 пункту 2 розділу І виключити.
-936- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 15) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а)зливків або пластин вагою, прийнятою на
ринках зливкового золота 995- ї, а також
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вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї, а також вищої
проби, викарбуваних після 1800 року, які є або
були законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 87 відсотків.».
-937- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Підпункт 15) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї, а також
вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї, а також вищої
проби, викарбуваних після 1800 року, які є або
були законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 83 відсотки.».
-938- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Підпункт 15 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«15) доповнити підпунктом 14.1.279
такого змісту:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї, а також
вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї, а також вищої
проби, викарбуваних після 1800 року, які є або
були законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
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вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 88 відсотків.»
-939- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 15 пункту 2 розділу І виключити.

Відхилено

-940- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Підпункт 15) пункт 2 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї, а також
вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї, а також вищої
проби, викарбуваних після 1800 року, які є або
були законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 84 відсотки.».
-941- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 15 пункту 2 Розділу І
законопроекту – виключити.
-942- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 14.1.279 пункту 14.1 Розділу I
законопроєкту виключити.
-943- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий, третій підпункту 15 пункту
2 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді:
а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї або вищої
проби, в тому числі, представлених в цінних
паперах;».
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-944- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-945- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Абзац другий - четвертий підпункту 15
пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в
такій редакції: «14.1.279. інвестиційне золото
для цілей розділу V цього Кодексу – золото у
вигляді:
а) зливків та/або пластин вагою,
прийнятою на ринках зливкового золота 995-ї
або вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї або вищої проби,
викарбуваних
після
1800
року,
які
використовуються або використовувались як
законний платіжний засіб у країні походження
та які зазвичай продаються за ціною, яка не
перевищує вільну ринкову вартість золота, що
міститься в монеті, більш ніж на 80
відсотків.».
-946- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

.Підпункт 16 пункту 2 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий підпункт 14.1.279 виключити»;
-947- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

І

Абзац другий, третій підпункту 15 пункту
2 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V цього Кодексу – золото у вигляді: а)
зливків та/або пластин вагою, що є прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї або вищої
проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;».
-948- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)

Відхилено
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а) зливків або пластин вагою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї або вищої
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представлене в цінних паперах;
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Висновки, обґрунтування

Новий підпункт 14.1.279 пункту 14.1 статті
14 викласти в такій редакції:
«14.1.279 інвестиційні банківські метали –
метали, які можуть бути інвестованими
(обміняними
на
корпоративні
права
резидентів або їх похідні) згідно з валютним
законодавством України. Перелік банківських
металів та вимоги до них установлюються
Національним банком України».
-949- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Абзац другий, третій підпункту 15 пункту
2 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«14.1.279. інвестиційне золото для цілей
розділу V Податкового Кодексу України –
золото у вигляді:
а) злитків та/або пластин вагою, що є
прийнятою на ринках злиткового золота 995-ї
або вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;».
-950- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

у підпункті 15 пункту 2:
в абзаці третьому слово “вагою” замінити
словом “массою”;
-951- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзаци третій та четвертий підпункту 15
пункту 2 розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
"а) зливків або пластин масою, прийнятою
на ринках зливкового золота 995-ї або вищої
проби, незалежно від того, чи воно
представлене в цінних паперах;
б) золотих монет 900-ї або вищої проби,
викарбуваних після 1800 року, які є або були
законним платіжним засобом у країні
походження та продаютьс я за ціною, що не
перевищує ринкову вартість золота, що
міститься у монетах, більш ніж на 80
відсотків. Ринковою вартістю золота є
вартість золота за обліковою ціною
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банківських металів, що оприлюднюється
Національним банком України на сторінці
офіційного
Інтернет-представництва
Національного банку України"
-952- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити

62

б) золотих монет 900-ї або вищої проби,
викарбуваних після 1800 року, які є або були
законним платіжним засобом у країні
походження та які зазвичай продаються за
ціною, яка не перевищує вільну ринкову
вартість золота, що міститься в монеті, більш
ніж на 80 відсотків.”.

-953- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

В абзаці третьому підпункту 15 пункту 2
розділу І слово «вагою» замінити словом
«масою».
-954- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

у підпункті 15 пункту 2:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
“б) золотих монет 900-ї або вищої проби,
викарбуваних після 1800 року, які є або були
законним платіжним засобом у країні
походження та продаються за ціною, яка не
перевищує ринкову вартість золота, що
міститься в монетах, більш ніж на 80
відсотків.
Ринковою вартістю золота є вартість
золота за обліковою ціною банківських
металів, що оприлюднюється Національним
банком України на сторінці офіційного
Інтернет-представництва
Національного
банку України”.
-955- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

В підпункті б) підпункту 15 пункту 2
розділу І законопроєкту цифру «1800»
замінити на цифру «1500».
-956- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-957- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У підпункті 15 пункту 2 Розділу 1
законопроекту слова «900-ї або вищої проби,
викарбуваних після 1800 року, які є або були
законним платіжним засобом у країні
походження та» виключити;
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-958- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац четвертий підпункту 15 пункту 2
розділу І виключити.
-959- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац четвертий підпункту 15 пункту 2
розділу І виключити.
-960- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Після підпункту 2 розділу І доповнити
новим пунктом такого змісту:
"3. Пункт 17.1 статті 17 доповнити
підпунктом 17.1.17 такого змісту:
"17.1.17. відкрито застосувати технічні
прилади і технічні засоби, що мають функції
фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фотоі
кінозйомки,
відеозапису;
відкрито
здійснювати звукозапис, фото-, відеофіксацію (відеозйомку), накопичувати та
використовувати
таку
мультимедійну
інформацію (фото, відео-, звукозапис) під час
проведення перевірок".
-961- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Після пункту 2 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
4. Підпункт 191.1.10 пункту 191.1 статті 191
викласти в такій редакції:
“191.1.10. забезпечують ведення обліку
податків, зборів, платежів та єдиного внеску”.
-962- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Враховано

3. Пункт 17.1 статті 17 доповнити
підпунктом 17.1.17 такого змісту:
"17.1.17. відкрито застосувати технічні
прилади і технічні засоби, що мають функції
фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фотоі
кінозйомки,
відеозапису;
відкрито
здійснювати звукозапис, фото-, відеофіксацію (відеозйомку), накопичувати та
використовувати
таку
мультимедійну
інформацію (фото, відео-, звукозапис) під час
проведення перевірок".
4. Підпункт 191.1.10 пункту 191.1 статті 191
викласти в такій редакції:
“191.1.10. забезпечують ведення обліку
податків, зборів, платежів та єдиного внеску”.

Відхилено

Статтю 191 доповнити пунктом такого
змісту:
«19-1.3. Контролюючі органи, визначені
підпунктом 41.1.3 пункту 41.1 статті 41 цього
Кодексу, виконують такі функції:
19-1.3.1. здійснюють адміністрування
місцевих податків та зборів, платежів, у тому
числі проводять відповідно до законодавства
перевірки та звірки платників податків;
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19-1.3.2.
контролюють
своєчасність
подання платниками податків передбаченої
законом звітності (декларацій, розрахунків та
інших документів, пов’язаних з обчисленням і
сплатою місцевих податків та зборів,
платежів),
своєчасність,
достовірність,
повноту нарахування та сплати місцевих
податків та зборів;
19-1.3.3. надають адміністративні послуги
платникам місцевих податків та зборів;
19-1.3.4. реєструють та ведуть облік
платників місцевих податків та зборів,
об’єктів
оподаткування
та
об’єктів,
пов’язаних з оподаткуванням, проводять
диференціацію платників місцевих податків
та зборів;
19-1.3.5. забезпечують ведення обліку
місцевих податків та зборів;
19-1.3.6.
організовують
роботу
та
здійснюють контроль за застосуванням
арешту майна платника податків, що має
податковий
борг,
та/або
зупинення
видаткових операцій на його рахунках у
банку;
19-1.3.7.
здійснюють
відстрочення,
розстрочення та реструктуризацію грошових
зобов’язань та/або податкового боргу,
недоїмки із сплати місцевих податків та
зборів, погашення податкового боргу,
стягнення своєчасно ненарахованих та/або
несплачених сум місцевих податків та зборів,
а також списання безнадійного податкового
боргу по місцевим податкам та зборам;
19-1.3.8. розробляють та надають органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику,
пропозиції щодо нормативно-правових актів з
питань, що належать до їх компетенції;
19-1.3.9.
забезпечують
розвиток,
впровадження та технічне супроводження
інформаційно-телекомунікаційних систем і
технологій, автоматизацію процедур, зокрема
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організацію
впровадження
електронних
сервісів для суб’єктів господарювання
контролюючими органами;
19-1.3.10. надають індивідуальні податкові
консультації, інформаційно-довідкові послуги
з
питань
податкового
та
іншого
законодавства, контроль за додержанням
якого покладено на контролюючі органи;
19-1.1.33. подають центральному органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику, та
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів, звіти та інформацію про надходження
місцевих податків та зборів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі
органи;
19-1.1.34. здійснюють інші функції,
визначені законом.»»;
-963- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в підпункті 19-1.1.30
пункту 19-1.1 статті 19-1Податкового кодексу
України слова «проектів» замінити на слова
«проєктів»;
-964- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в підпункті 19-2.1.4..
статті 19 Податкового кодексу України слово
«проекти» замінити на слово «проєкти»;
-965- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Після пункту 2 розділу І доповнити
пунктом 21 такого змісту:
«21. В пункті 15.1. статті 15 після слів
фізичні особи (резиденти і нерезиденти
України)»
доповнити
словом
«домогосподарства».

Порушення ст. 116
Регламенту

-966- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Абзац перший пункту 3 розділу
виключити.
-967- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I
Відхилено

Виключити

66

1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:

-968- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт третій розділу І законопроекту
виключити
-969- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 пункту 3
Розділу І законопроекту – виключити
(залишити підпункт 20.1.3 пункту 20.1 статті
20 в поточній редакції Податкового кодексу
України)
-970- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 3 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
5. У пункті 20.1 статті 20:
1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
"20.1.3 отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників юридичних осіб або постійних
представництв нерезидентів – боржників";
2) у підпункті 20.1.9 після слова “готівки”
доповнити словами “, з використанням
інформації та документів щодо результатів
такої інвентаризації за наслідками таких
перевірок або під час наступних заходів
податкового контролю”;
3) після підпункту 20.1.351 доповнити
підпунктом 20.1.352 такого змісту:

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

5. У пункті 20.1 статті 20:
1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
"20.1.3 отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників юридичних осіб або постійних
представництв нерезидентів – боржників";
2) підпункт 20.1.9 доповнити словами “ з
використанням інформації та документів
щодо результатів такої інвентаризації за
наслідками таких перевірок або під час
наступних заходів податкового контролю”;
3) доповнити підпунктом 20.1.352 такого
змісту:
“20.1.352. звертатися до суду щодо
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівників юридичних осіб або
постійних представництв нерезидентів –
боржників за межі України у разі невиконання
податкового обов’язку щодо сплати грошових
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“20.1.352. звертатися до суду щодо
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівників юридичних осіб або
постійних представництв нерезидентів –
боржників за межі України у разі невиконання
податкового обов’язку щодо сплати грошових
зобов’язань, що призвело до виникнення у
такої юридичної особи або постійного
представництва нерезидента податкового
боргу";
4) після підпункту 20.1.47 доповнити
новим пунктом такого змісту:
“20.1.48. відкрито застосувати технічні
прилади і технічні засоби, що мають функції
фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фотоі
кінозйомки,
відеозапису;
відкрито
здійснювати звукозапис, фото-, відеофіксацію (відеозйомку), накопичувати та
використовувати
таку
мультимедійну
інформацію (фото, відео-, звукозапис) під час
проведення перевірок.
У зв'язку з цим підпункт 20.1.48 вважати
підпунктом 20.1.49.”
-971- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

14. Абзац другий підпункту 1 пункту 3
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «20.1.3. з метою реалізації функцій,
визначених
чинним
законодавством
отримувати від державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності та
їх посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали відносно платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників платників податків-боржників;».
-972- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зобов’язань, що призвело до виникнення у
такої юридичної особи або постійного
представництва нерезидента податкового
боргу";
4) після підпункту 20.1.47 доповнити
новим пунктом такого змісту:
“20.1.48. відкрито застосувати технічні
прилади і технічні засоби, що мають функції
фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фотоі
кінозйомки,
відеозапису;
відкрито
здійснювати звукозапис, фото-, відеофіксацію (відеозйомку), накопичувати та
використовувати
таку
мультимедійну
інформацію (фото, відео-, звукозапис) під час
проведення перевірок".
У зв'язку з цим підпункт 20.1.48 вважати
підпунктом 20.1.49.

Підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:

266

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій будь-якої форми власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків;»»;
-973- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

у абзац другий підпункту 1 пункту 1 (щодо
пункту 20.1 статті 20) викласти в такій
редакції:
“підпункт 20.1.3 викласти в такій редакції:
“20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників платників податків - юридичних
осіб
або
постійних
представництв
нерезидентів;”
-974- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності та
їх посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків;»»;
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-975- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Підпункт 1) пункт 3 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції: «У пункті 20.1
статті 20:
1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
«20.1.3. безоплатно отримувати від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи,
матеріали та Витяги щодо платників
податків;»
-976- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 3 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«20.1.3. за запитом, що складений
відповідно до вимог чинного законодавства
отримувати безоплатно від державних
органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб, у тому числі
від органів, які забезпечують ведення
відповідних державних реєстрів (кадастрів),
інформацію, документи і матеріали щодо
платників податків, а у визначених цим
Кодексом випадках – щодо керівників
платників
податків-боржників,
крім
інформації,
що
становить
банківську
таємницю;».
-977- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1) пункт 3 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції: «У пункті 20.1
статті 20:
1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
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самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх власності та їх посадових
осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), а також їх посадових осіб
інформацію, документи і матеріали відносно
платників податків»
-978- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац другий підпункту 1 пункту 3 розділу
І законопроекту (щодо нової редакції
підпункту 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 ПКУ)
викласти в такій редакції: «20.1.3. отримувати
безоплатно від державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності та
їх посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників юридичних осіб платників
податків-боржників».
-979- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

8. Підпункт 1) пункт 3 Розділ І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«У пункті 20.1 статті 20:
1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх власності та їх посадових
осіб, у тому числі від органів які забезпечують
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ведення відповідних державних реєстрів
(кадастрів), а також їх посадових осіб
інформацію, документи і матеріали стосовно
платників податків»
-980- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Шуляк О. О. (р.к. №13), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
“20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках;”;
-981- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)
Абзац другий підпункту 1) пункту 3
Розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
“20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків.
Обгрунтування: надання інформації щодо
керівників
врегульовано
нормативними
актами,
які
регулюють
реєстрацію
підприємства як платника податків
-982- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 1 пункту 3 розділу І викласти в
такій редакції: «1) підпункт 20.1.3 викласти в
такій
редакції:
«20.1.3.
отримувати
безоплатно від державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності та
їх посадових осіб, у тому числі від органів, які

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків;».
-983- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 3 розділу
1 викласти в такій редакції: ««20.1.3.
отримувати безоплатно від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб, у тому числі
від органів, які забезпечують ведення
відповідних державних реєстрів (кадастрів),
інформацію, документи і матеріали щодо
платників податків, які є необхідними для
виконання покладених на контролюючі
органи функцій;».
-984- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

14. Абзац другий підпункту 1 пункту 3
розділу І викласти у такій редакції:
«20.1.3. у випадках, передбачених цим
Кодексом, отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали».
-985- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 1 пункту 3 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«20.1.3. на підставі письмового запиту
отримувати безоплатно від державних
органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб, у тому числі
від органів, які забезпечують ведення
відповідних державних реєстрів (кадастрів),
інформацію, документи і матеріали щодо
платників податків, а у визначених цим
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Кодексом випадках – щодо керівників
платників податків-боржників;».
-986- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Підпункт 1) пункт 3 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«У пункті 20.1 статті 20: 1) підпункт 20.1.3
викласти в такій редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, а також їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи
та матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників платників податків-боржників;»
-987- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 3 розділу
1 викласти в такій редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів та
осіб, які у встановленому законодавством
порядку забезпечують ведення відповідних
державних реєстрів (кадастрів), інформацію,
документи і матеріали щодо платників
податків, які є необхідними для виконання
покладених
на
контролюючі
органи
функцій;».
-988- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 3 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
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організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків;»
-989- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.3 пункту 20.1 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
отримувати безоплатно від органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали необхідні для здійснення функцій,
визначених законом.;
-990- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Підпункт 1) пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«підпункт 20.1.3. викласти в наступній
редакції: «20.1.3. у випадках визначених
чинним
законодавством
безоплатно
отримувати від органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ та організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб, у тому числі
від органів, які забезпечують ведення
відповідних державних реєстрів (кадастрів),
інформацію, документи та матеріали стосовно
платників податків;»
-991- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
«20.1.3.
у
визначених
чинним
законодавством
випадках
безоплатно
отримувати від органів державної влади,
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органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ та організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб, у тому числі
від органів, які забезпечують ведення
відповідних державних реєстрів (кадастрів),
інформацію, документи та матеріали щодо
платників податків;»»;
-992- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпукнт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
у пункті 20.1 статті 20:
підпункт 20.1.3 викласти в такій редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали»;
-993- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 3 розділу
І викласти у такій редакції:
«20.1.3. у випадках, передбачених цим
Кодексом, отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали».
-994- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 3 Розділу І викласти в
такій редакції:
20.1.3.
отримувати
безоплатно
від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків.
-995- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 3 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали які стосуються платників податків,
а у визначених цим Кодексом випадках –
стосовно керівників платників податківборжників;».
-996- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Підпункт 1) пункт 3 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«У пункті 20.1 статті 20:
1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
«20.1.3. безоплатно отримувати від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх власності та їх посадових
осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали, та Витяги щодо платників
податків, а у визначених цим Кодексом
випадках – щодо керівників платників
податків-боржників;»
-997- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
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забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали, які безпосередньо стосуються
податкових зобов'язань, щодо платників
податків, а у визначених цим Кодексом
випадках — щодо керівників платників
податків-боржників;”;
-998- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 3 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«20.1.3. на запит складений відповідно до
вимог чинного законодавства отримувати
безоплатно від державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності та
їх посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників платників податків-боржників;».
-999- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

“20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків;";
-1000- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11. Підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) підпункт 20.1.3 викласти в такій
редакції:
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій будь-якої форми власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
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забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників платників податків-боржників;»»;
-1001- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

2. Підпункт 20.1.3. викласти в такій
редакції
«20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності та
їх посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників платників податків-боржників;»
-1002- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 пункту 3
розділу I виключити.
-1003- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 1 частини 3 розділу 1 законопроекту
(зміни до пп. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ)
виключити.
-1004- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт 1) пункту 3 Розділу І проекту виключити
-1005- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 20.1.3 статті 20 Податкового
кодексу України залишити в чинній редакції
-1006- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.
-1007- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1008- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)

Відхилено
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Підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити
підпункт 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1009- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.
-1010- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.
-1011- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу І проєкту
виключити.
-1012- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити

Відхилено

-1013- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.

Відхилено

-1014- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

. Підпункт 1 пункту 3 Розділу
законопроекту – виключити.
-1015- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

І

Підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-1016- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 1 пункту 3 розділу 1 виключити.
-1017- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити
підпункт 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 в
поточній редакції Податкового кодексу
України)
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-1018- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Підпункт 1 пункту 3 розділу
законопроекту виключити.
-1019- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено
І
Відхилено

Виключити підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України
-1020- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до підпункту 20.1.3
статті 20.
-1021- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.
-1022- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Підпункт 1 пункту 3 розділу
законопроєкту виключити
-1023- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
І

Підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити
підпункт 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1024- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
У пункті 3:
1) Підпункт 1 виключити;
2) Підпункт 3 виключити.
-1025- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.
-1026- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт перший пункту 3 Розділу І (щодо
внесення змін до підпункту 20.1.3. пункту 20.1

Відхилено
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статті 20 Податкового кодексу України)
виключити.
-1027- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.

Відхилено

-1028- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.
-1029- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 1 пункту 3 Розділу І
законопроекту – виключити.
-1030- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити;

68

“20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків, а у
визначених цим Кодексом випадках — щодо
керівників платників податків-боржників;”;

-1031- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.3 пункту 20.1 Розділу I
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію підпункту 20.1.3).
-1032- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий підпункту 1 пункту 3 розділу
I виключити.
-1033- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-1034- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)
В абзаці другому підпункту 1 пункту 3
розділу І слова «а у визначених цим Кодексом
випадках – щодо керівників платників
податків-боржників» виключити.
-1035- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції
-1036- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції
-1037- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Статтю 20 виключити
т.я. вона передбачає відповідальність за
порушення Статті 3 пункт 12, що
виключається.
-1038- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1039- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 20.1.3 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «щодо
платників податків, а у визначених цим
Кодексом випадках – щодо керівників
платників податків-боржників;» замінити
словами та знаками «щодо платників
податків, стосовно яких проводяться планові
та позапланові перевірки, пов’язані з
веденням оперативно-розшукових справ або
здійсненням кримінального провадження;»
-1040- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Відхилено

У підпункті 1 пункту 3 розділу І
законопроекту слова "а у визначених цим
Кодексом випадках — щодо керівників
платників податків-боржників" виключити.
-1041- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

в абзаці другому пункту 1 пункту 3 розділу
І проекту слова "а у визначених цим Кодексом
випадках — щодо керівників платників
податків-боржників" виключити;
-1042- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

281

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

20.1.3. отримувати безоплатно від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали щодо платників податків , а у
визначених цим Кодексом випадках – щодо
керівників платників податків-боржників ;
-1043- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 20.1.3 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «щодо
платників податків, а у визначених цим
Кодексом випадках – щодо керівників
платників податків-боржників;» замінити
словами та знаками «щодо платників
податків, стосовно яких проводяться планові
та позапланові перевірки, пов’язані з
веденням оперативно-розшукових справ або
здійсненням кримінального провадження;»
-1044- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У підпункті 20.1.3 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України слова та знаки
«щодо платників податків, а у визначених цим
Кодексом випадках — щодо керівників
платників податків-боржників;» виключити.
-1045- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 20.1.3 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «щодо
платників податків, а у визначених цим
Кодексом випадках – щодо керівників
платників податків-боржників;» замінити
словами та знаками «щодо платників

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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податків, стосовно яких проводяться планові
та позапланові перевірки, пов’язані з
веденням оперативно-розшукових справ або
здійсненням кримінального провадження;»
-1046- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.3 пункту 20.1 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
отримувати безоплатно від державних
органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб, у тому числі
від органів, які забезпечують ведення
відповідних державних реєстрів (кадастрів),
необхідні інформацію, документи і матеріали;
-1047- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.3 пункту 20.1 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
для здійснення функцій, визначених
законом,
отримувати
безоплатно
від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), необхідні інформацію,
документи і матеріали;
-1048- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.3 пункту 20.1 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
отримувати безоплатно від державних
органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб, у тому числі
від органів, які забезпечують ведення
відповідних державних реєстрів (кадастрів),

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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інформацію, документи і матеріали необхідні
для здійснення функцій, визначених законом.
-1049- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.3 пункту 20.1 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
отримувати безоплатно від державних
органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб, у тому числі
від органів, які забезпечують ведення
відповідних державних реєстрів (кадастрів),
інформацію, документи і матеріали, необхідні
для використання під час здійснення функцій,
визначених законом.
-1050- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.3 пункту 20.1 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
для здійснення функцій, визначених
законом, отримувати безоплатно від органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і
матеріали;
-1051- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
69

2) у підпункті 20.1.9 після слова “готівки”
доповнити словами “, з використанням
інформації та документів щодо результатів
такої інвентаризації за наслідками таких
перевірок або під час наступних заходів
податкового контролю”;

-1052- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу I виключити.
-1053- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 2 частини 3 розділу 1 законопроекту
(зміни до пп. 20.1.9 п. 20.1 ст. 20 ПКУ)
виключити.
-1054- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Пункт 20.1.9 статті 20 Податкового
кодексу України залишити в чинній редакції
-1055- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-1056- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

У підпункті 2) пункту 3 розділу І
законопроекту слова «або під час наступних
заходів податкового контролю» виключити.
Обгрунтування: використання інформації
та
документів
щодо
результатів
інвентаризації під час наступних заходів
податкового контролю (включає в себе
проведення
податкових
перевірок
та
надсилання запитів відповідно до пункту 73.3
Податкового кодексу України) створює
додатковий тиск на платників податків і
може бути додатковою підставою для
проведення
позапланової
податкової
перевірки відповідно до підпункту 78.1.1
Податкового кодексу.
-1057- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Підпункт 2) пункт 3 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«У пункті 20.1 статті 20: Підпункт 20.1.9.
викласти в наступній редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки, з метою
подальшого
використання
отриманої
інформації та документів, що відображають
результати
проведеної
інвентаризації
виключно за наслідками таких перевірок, що
оформлені у формі довідки;»
-1058- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
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«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних
цінностей,
готівки,
з
використанням інформації та документів
щодо результатів такої інвентаризації
виключно
за
наслідками
проведеної
перевірки;».
-1059- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

підпункті 20.1.9 після слова “готівки”
доповнити словами “та отримувати завірені
належним чином документи щодо результатів
проведених перевірок”;
-1060- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-1061- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних
цінностей,
готівки,
з
можливістю використання інформації та
документів
щодо
результатів
такої
інвентаризації лише у довідці, що складається
за наслідками проведеної перевірки;».
-1062- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Підпункт 2) пункт 3 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«У пункті 20.1 статті 20: Підпункт 20.1.9.
викласти в наступній редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
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цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних
цінностей,
готівки,
з
можливістю
подальшого
використання
отриманої контролюючим органом інформації
та документів, що відображають результати
проведеної інвентаризації за наслідками таких
перевірок, або під час наступних заходів
податкового контролю;»
-1063- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 2 пункту 3 розділу І виключити.
-1064- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 20.1.9 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту
слова
та
знаки
«з
використанням інформації та документів
щодо результатів такої інвентаризації за
наслідками таких перевірок або під час
наступних заходів податкового контролю;»
замінити словами та знаками «шляхом
податкових вимог, складених у письмовій
формі, відповідним чином підписаних та у
випадках, передбачених законодавством,
завірених печаткою контролюючого органу, з
обов’язковим відображенням в електронному
кабінеті;»
-1065- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

12. Підпункт 2 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) Підпункт 20.1.9. вкласти в такій
редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки, з метою
подальшого використання інформації та
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документів, що відображаються у результатах
такої інвентаризації за наслідками таких
перевірок або під час наступних заходів
податкового контролю;»»;
-1066- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу
законопроекту – виключити.
-1067- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

І

Підпукнт 2 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
у пункті 20.1 статті 20: підпункт 20.1.9
викласти в такій редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки»;
-1068- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) Підпункт 20.1.9. вкласти в такій
редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних
засобів,
товарноматеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки, з метою
подальшого використання інформації та
документів
щодо
результатів
такої
інвентаризації виключно за наслідками
проведеної перевірки;»»;
-1069- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-1070- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
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«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних
цінностей,
готівки,
з
можливістю використання інформації та
документів
щодо
результатів
такої
інвентаризації виключно у довідках, що
складаються контролюючим органом за
наслідками таких перевірок;».
-1071- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
У підпункті 2 пункту 3 розділу І
законопроекту слова "або під час наступних
заходів податкового контролю" виключити
-1072- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
У підпункті 2 пункту 3 розділу І
законопроекту (щодо змін до підпункту 20.1.9
пункту 20.1 статті 20 ПКУ) слова «або під час
наступних заходів податкового контролю»
виключити.
-1073- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) Підпункт 20.1.9. вкласти в такій
редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних
засобів,
товарноматеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки, з подальшим
використанням зазначеної інформації та

289

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

документів
щодо
результатів
такої
інвентаризації за наслідками таких перевірок
або під час наступних заходів податкового
контролю;»»;
-1074- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Доповнення до пункту 20.1.9 статті 20
викласти в такій редакції:
«з використанням результатів такої
інвентаризації для цілей нарахування
відповідного податкового зобов’язання або
для зменшення суми попередньо нарахованих
податкових зобов’язань».
-1075- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 2 пункту 3 розділу І виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-1076- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Підпункт 2) пункт 3 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції: «У пункті 20.1
статті 20:
Підпункт 20.1.9. викласти в наступній
редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних
засобів,
товарноматеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки, з метою
подальшого
використання
отриманої
інформації та документів, що відображають
результати проведеної інвентаризації за
наслідками таких перевірок, або під час
наступних заходів податкового контролю;»
-1077- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
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перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки, з подальшим
використанням інформації та документів
щодо результатів такої інвентаризації
виключно
за
наслідками
проведеної
перевірки;».
-1078- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Підпункт 2) пункт 3 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«У пункті 20.1 статті 20:
Підпункт 20.1.9. викласти в наступній
редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки, з подальшим
використанням отриманої контролюючим
органом
інформації,
відомостей
чи
документів
щодо
результатів
такої
інвентаризації
за
наслідками
таких
перевірок;»
-1079- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Підпункт 20.1.9. вкласти в такій редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки, з метою
подальшого використання документів та
інформації, що відображається у результатах
проведеної інвентаризації за наслідками таких
перевірок, або під час наступних заходів
податкового контролю;»
-1080- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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У підпункті 20.1.9 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту
слова
та
знаки
«з
використанням інформації та документів
щодо результатів такої інвентаризації за
наслідками таких перевірок або під час
наступних заходів податкового контролю;»
замінити словами та знаками «шляхом
податкових вимог, складених у письмовій
формі, відповідним чином підписаних та у
випадках, передбачених законодавством,
завірених печаткою контролюючого органу, з
обов’язковим відображенням в електронному
кабінеті;»
-1081- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 2 пункту 3 розділу І виключити.
-1082- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 20.1.9 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних
цінностей,
готівки,
з
використанням інформації та документів, у
визначених цим Кодексом, щодо результатів
такої інвентаризації за наслідками таких
перевірок або під час наступних заходів
податкового контролю;».
-1083- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2) пункт 3 Розділ І законопроекту
викласти в наступній редакції: «У пункті 20.1
статті 20:
Підпункт 20.1.9. викласти в наступній
редакції:
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«20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних
цінностей,
готівки,
з
використанням інформації та документів,
задля застосування результатів інвентаризації
у висновках таких перевірок або під час
наступних заходів податкового контролю;»
-1084- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 3 Розділу І викласти в
такій редакції:
20.1.9. вимагати під час проведення
перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації
основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки;
-1085- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 2 пункту 3 Розділу І
законопроекту – виключити.
-1086- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 3 розділу І виключити;
-1087- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 20.1.9 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту
слова
та
знаки
«з
використанням інформації та документів
щодо результатів такої інвентаризації за
наслідками таких перевірок або під час
наступних заходів податкового контролю;»
замінити словами та знаками «шляхом
податкових вимог, складених у письмовій
формі, відповідним чином підписаних та у
випадках, передбачених законодавством,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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завірених печаткою контролюючого органу, з
обов’язковим відображенням в електронному
кабінеті;»
-1088- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.9. пункту 20.1 Розділу I
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію
підпункту
20.1.9)
(декілька
депутатів).
-1089- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.9. пункту 20.1 Розділу I
законопроєкту викласти у такій редакції:
вимагати від платників податків під час
проведення
перевірок
проведення
інвентаризації основних засобів, товарноматеріальних цінностей, коштів, зняття
залишків товарно-матеріальних цінностей,
готівки;
-1090- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 20.1.9. пункту 20.1 Розділу I
законопроєкту викласти у такій редакції:
вимагати від платників податків під час
проведення перевірок у них проведення
інвентаризації основних засобів, товарноматеріальних цінностей, коштів, зняття
залишків товарно-матеріальних цінностей,
готівки;
-1091- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
70

20.1.351

3) після підпункту
доповнити
підпунктом 20.1.352 такого змісту:

-1092- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

15. Абзац другий підпункту 3 пункту 3
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «20.1.352 у випадку ухилення
платником податків – юридичною особою від
виконання
зобов’язань
з
погашення
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податкового
боргу
(заборгованості)
звертатися до суду за встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України керівника боржника - юридичної
особи - до повного погашення такого боргу;».
-1093- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

15. Абзац другий підпункту 3 пункту 3
розділу І викласти у такій редакції:
“20.1.352. звертатися до суду у разі
ухилення
боржника
від
виконання
зобов’язань з погашення податкового боргу
(заборгованості)
за
встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника - юридичної особи за
межі України. А при повному погашенні
такого боргу - скасовувати таке обмеження”.
-1094- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 1 (щодо
пункту 20.1 статті 20) викласти в такій
редакції:
“20.1.35-2. звертатися до суду щодо
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівника платника податків юридичної
особи
або
постійного
представництва нерезидента за межі України
у разі невиконання зобов’язань з погашення
податкового боргу (заборгованості);”
-1095- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 3 розділу
І викласти у такій редакції: “20.1.352.
звертатися до суду у разі ухилення боржника
від виконання зобов’язань з погашення
податкового боргу (заборгованості) за
встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника боржника - юридичної
особи за межі України. А при повному
погашенні такого боргу - скасовувати таке
обмеження”.
-1096- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац другий підпункті 3 пункту 3 розділу
І законопроекту (щодо доповнення пункту
20.1 статті 20 ПКУ новим підпунктом 20.1.352) викласти в такій редакції:
«20.1.35-2. звертатися до суду у випадку,
визначеному у пункті 95.3 статті 95 цього
Кодексу, щодо встановлення тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника
юридичної
особи
платника
податківборжника за межі України у разі невиконання
зобов’язань з погашення податкового боргу
(заборгованості) такого платника податків
юридичної особи».
-1097- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 3
розділу І викласти у такій редакції:
“20.1.352. звертатися до суду у разі
ухилення
боржника
від
виконання
зобов’язань з погашення податкового боргу
(заборгованості)
за
встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника - юридичної особи за
межі України. А при повному погашенні
такого боргу - скасовувати таке обмеження”.
-1098- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 3 пункту 3
розділу I виключити.
-1099- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 3 частини 3 розділу 1 законопроекту
виключити.
-1100- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 3) пункту 3 Розділу І проекту виключити
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-1101- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 20.1.352 статті 20 та 87.13. статті 87
Податкового Кодексу України виключити.
-1102- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

3) після підпункту 20.1.351 доповнити
підпунктом 20.1.352 такого змісту:
-1103- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1104- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу І
законопроєкту (доповнення пункту 20.1 статті
20 Податкового кодексу України підпунктом
20.1.352) виключити.
-1105- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу І виключити.
-1106- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Підпункт 3 пункту 3 розділу І
законопроєкту (доповнення пункту 20.1 статті
20 Податкового кодексу України підпунктом
20.1.352) виключити.
-1107- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
Підпункт 3 пункту 3 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити
підпункт 20.1.352 пункту 20.1 статті 20 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1108- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 викласти в
такій редакції: «3) після підпункту 20.1.351
доповнити новим підпунктом 20.1.352 такого
змісту: «20.1.352. звертатися до суду із
позовом про застосування права податкової
застави на майно платника податків, який у
встановленому порядку оскаржує рішення
контролюючого органу про визначення суми
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грошового
зобов’язання,
у
випадках,
визначених цим Кодексом;»
-1109- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити

Відхилено

-1110- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1111- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Підпункт 3) пункту 3 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування: обмеження керівника
платника податків у праві виїзду за межі
України у разі непогашення у встановлені
строки податкового боргу є порушенням
конституційного права громадян на свободу
пересування. Крім того, у зв’язку з наявністю
випадків допущення технічних помилок з боку
контролюючих
органів
в
контексті
нарахування податкового боргу у платників
податків положення в такій редакції може
спричинити появу випадків необгрунтованого
обмеження керівників платників податків в їх
законних правах.
-1112- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 проєкту
викласти в такій редакції:
«3) після підпункту 20.1.351 доповнити
підпунктом 20.1.352 такого змісту:
«20.1.352. у випадку, визначеному у пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, звертатися до
суду щодо застосування права податкової
застави на майно платника податків, який
оскаржує в адміністративному або судовому
порядку рішення контролюючого органу про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків;»
-1113- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.

Відхилено
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Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Підпункт 3 пункту 3 Розділу проекту І
виключити.
-1114- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 Розділу І розділу
виключити.
Обґрунтування:
запропоновано
виключити
норми,
що
стосуються
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника — юридичної особи за
межі України при існуванні податкового
боргу більше 1 млн. грн. Вказані обмеження
можуть негативно вплинути на кадрову
політику щодо добору керівників у
державному та комунальному секторі
економіки. У приватному секторі пропоновані
проектом зміни призведуть, на нашу думку, до
розширення практики найму фіктивних
керівників.
-1115- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-1116- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 3 пункту 3 розділу І виключити

Відхилено

-1117- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 3 пункту 3 розділу І виключити.

Відхилено

-1118- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«3) після підпункту 20.1.351 доповнити
підпунктом 20.1.352 такого змісту:
“20.1.352. у випадку, визначеному у пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, звертатися до
суду щодо застосування права податкової
застави на майно платника податків, який
оскаржує в адміністративному або судовому
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порядку рішення контролюючого органу про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків;”.»
-1119- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 20.1.352 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-1120- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 3 пункту 3 Розділу
законопроекту – виключити.
-1121- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

І

Підпункт 3 пункту 3 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-1122- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)
Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 викласти в
такій редакції:
«3) після підпункту 20.1.351 доповнити
підпунктами 20.1.352 та 20.1.353 такого змісту:
«20.1.352 . у визначених цим Кодексом
випадку,
звертатися
до
суду
щодо
застосування права податкової застави на
майно платника податків, який оскаржує в
адміністративному або судовому порядку
рішення
контролюючого
органу
про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків;»
20.1.353 . у разі отримання звернення
органу
місцевого
самоврядування,
передбаченого підпунктом 12.4.5 пункту 12.4
статті 12 цього Кодексу, звертатися до суду із
відповідною позовною заявою;».
-1123- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 виключити.
-1124- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 3 пункту 3 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити
підпункт 20.1.352 пункту 20.1 статті 20 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1125- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Підпункт 3 пункту 3 розділу І
законопроекту виключити
-1126- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці першому підпункту 3 пункту 3
розділу І законопроекту (щодо змін до пункту
20.1 статті 20 ПКУ) слова «доповнити
підпунктом 20.1.35-2» замінити словами
«доповнити підпунктами 20.1.35-2 та 20.1.353».
-1127- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
підпункт 3 пункту 3 розділу І проекту
виключити
-1128- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
Виключити підпункт 3 пункту 3 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-1129- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 3 пункту 3 розділу І виключити.
-1130- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац перший підпункту 3 пункту 3
Розділу І законопроекту – виключити
(залишити підпункт 20.1.352 пункту 20.1
статті 20 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
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Висновки, обґрунтування

-1131- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу І
законопроєкту (доповнення пункту 20.1 статті
20 Податкового кодексу України підпунктом
20.1.352) виключити;
-1132- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити
підпункт 20.1.352 пункту 20.1 статті 20 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1133- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 викласти в
такій редакції:
«3) після підпункту 20.1.351 доповнити
підпунктом 20.1.352 такого змісту:
«20.1.352 . у випадку, визначеному у пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, звертатися до
суду щодо застосування права податкової
застави на майно платника податків, який
оскаржує в адміністративному або судовому
порядку рішення контролюючого органу про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків;»
-1134- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт третій пункту 3 Розділу І (щодо
доповнення підпунктом 20.1.352 пункту 20.1
статті 20 Податкового кодексу України)
виключити.
-1135- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 викласти в
такій редакції:
«3) після підпункту 20.1.351 доповнити
новими підпунктами 20.1.352 та 20.1.353
такого змісту:
«20.1.352. звертатися до суду із позовною
заявою про застосування права податкової
застави на майно платника податків, який
оскаржує в адміністративному або судовому
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порядку рішення контролюючого органу про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків, у випадку,
визначеному цим Кодексом;
20.1.353. звертатися до суду із позовною
заявою у разі отримання звернення органу
місцевого
самоврядування,
визначеного
підпунктом 12.4.5 пункту 12.4 статті 12 цього
Кодексу;»
-1136- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 20.1.352 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-1137- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 3 пункту 3 розділу І виключити.
-1138- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 3 пункту 3 Розділу І
законопроекту – виключити.
-1139- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 3 пункту 3 розділу І виключити;

71

“20.1.352. звертатися до суду у разі

-1140- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 20.1.352 пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-1141- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 20.1.352 пункту 20.1 Розділу I
законопроєкту
виключити.
(декілька
депутатів)
-1142- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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ухилення
боржника
від
виконання
зобов’язань з погашення податкового боргу
(заборгованості)
за
встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника — юридичної особи за
межі України — до повного погашення такого
боргу;”.

після підпункту 3 пункту 1 (щодо пункту
20.1 статті 20) доповнити підпунктом 4 такого
змісту:
“після підпункту 20.1.47 доповнити
новими пунктами такого змісту:
“20.1.48. застосувати технічні прилади і
технічні засоби, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і
кінозйомки,
відеозапису;
здійснювати
звукозапис,
фото-,
відеофіксацію
(відеозйомку),
накопичувати
та
використовувати
таку
мультимедійну
інформацію (фото, відео-, звукозапис) під час
проведення перевірок.
20.1.49. звертатися до суду з заявою щодо
підтвердження обґрунтованості виникнення
податкової застави;”
У зв'язку з цим підпункт 20.1.48 вважати
підпунктом 20.1.50.”
-1143- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 3 розділу
I виключити.
-1144- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

у випадку, визначеному у пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, звертатися до
суду щодо застосування права податкової
застави на майно платника податків, який
оскаржує в адміністративному або судовому
порядку рішення контролюючого органу про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків;».
-1145- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«20.1.352.

Відхилено

Виключити
-1146- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити

Відхилено

-1147- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 викласти в
такій редакції: «3) після підпункту 20.1.351
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доповнити підпунктом 20.1.352 такого змісту:
«20.1.352. у випадку, визначеному у пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, звертатися до
суду щодо застосування права податкової
застави на майно платника податків, який
оскаржує в адміністративному або судовому
порядку рішення контролюючого органу про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків;»
-1148- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзац другий підпункту 3 пункту 3 розділу
1 викласти в такій редакції: «20.1.352.
звертатися до суду у випадку та з підстав,
визначених цим Кодексом, за встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника — юридичної особи за
межі України у разі ухилення такого
боржника від виконання зобов’язань з
погашення податкового боргу».
-1149- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
20.1.352. у випадку, визначеному у пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, звертатися до
суду щодо застосування права податкової
застави на майно платника податків, який
оскаржує в адміністративному або судовому
порядку рішення контролюючого органу про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків;
-1150- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити абзац
-1151- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено
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Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 викласти в
такій редакції: «3) після підпункту 20.1.351
доповнити підпунктом 20.1.352 такого змісту:
«20.1.352. у випадку, визначеному у пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, звертатися до
суду щодо застосування права податкової
застави на майно платника податків, який
оскаржує в адміністративному або судовому
порядку рішення контролюючого органу про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків;»
-1152- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1153- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 3 пункту 3
розділу 1 слова «звертатися до суду» замінити
словами «з підстав, визначених цим
Кодексом, звертатися до суду із позовом».
-1154- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 3 пункту 3
розділу 1 слова та символи «(заборгованості)»
виключити.
-1155- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 20.1.352 пункту 20.1 статті 20
слова «за встановленням тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника боржника
- юридичної особи за межі України - до
повного погашення такого боргу» виключити.
-1156- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпукнт 2 пункту 3 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«у пункті 20.1 статті 20 новий підпункт
20.1.352 виключити»;
-1157- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Підпункт 3 пункту 3 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 20.1
статті 20 ПКУ) доповнити абзацом третім
такого змісту:
«20.1.35-3. звертатися до суду у випадку,
визначеному у пункті 56.15 статті 56 цього
Кодексу, щодо застосування права податкової
застави на нерухоме майно платника податків,
який оскаржує в адміністративному або
судовому порядку рішення контролюючого
органу про визначення суми грошового
зобов’язання такому платнику податків».
-1158- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)
20.1.352 . звертатися до суду у разі
ухилення
боржника
від
виконання
зобов’язань з погашення податкового боргу
(заборгованості)
за
встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника - юридичної особи за
межі України - до повного погашення такого
боргу;
-1159- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Новий підпункт 20.1.352 пункту 21.1 статті
20 виключити як антиконституційний.
-1160- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Абзац другий підпункту 3 пункту 3 Розділу
І законопроекту – виключити (залишити
підпункт 20.1.352 пункту 20.1 статті 20 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1161- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 20.1.352. пункту 20.1 статті 20
Податкового кодексу України такого змісту:
«20.1.352. звертатися до суду у разі
ухилення
боржника
від
виконання
зобов’язань з погашення податкового боргу
(заборгованості)
за
встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника - юридичної особи за
межі України - до повного погашення такого
боргу;» виключити.
-1162- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)
Абзац другий підпункту 3 пункту 3 розділу
1 викласти в такій редакції:
«20.1.352. у випадку, визначеному у пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, звертатися із
позовною заявою до суду про застосування
права податкової застави на майно платника
податків,
який
оскаржує
рішення
контролюючого органу про визначення суми
грошового зобов’язання такому платнику
податків в адміністративному або судовому
порядку;».
-1163- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 3 пункту 3 Розділу І виключити
-1164- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
72

-1165- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 3 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
6. Підпункт 21.1.6 пункту 21.6 статті 21
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Не вважається розголошенням інформації
з обмеженим доступом та/або поширенням
персональних даних без згоди суб'єкта
персональних даних надання контролюючим
органом на користь органів місцевого
самоврядування інформації, передбаченої

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

6. Підпункт 21.1.6 пункту 21.1 статті 21
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Не
вважається
розголошенням
інформації з обмеженим доступом та/або
поширенням персональних даних без згоди
суб'єкта персональних даних надання
контролюючим органом на користь органів
місцевого
самоврядування
інформації,
передбаченої абзацом сьомим підпункту
12.3.3 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу».
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абзацом сьомим підпункту 12.3.3 пункту 12.3
статті 12 цього Кодексу»;
-1166- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після пункту 3 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
7. Пункт 35.4 статті 35 викласти в такій
редакції:
«35.4.
На
офіційному
вебпорталі
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
оприлюднюється:
щомісячно інформація щодо сплати
податків суб’єктами природних монополій та
суб’єктами господарювання, які є платниками
рентної плати за користування надрами;
щоденно інформація щодо суб’єктів
господарювання, які мають податковий борг,
із зазначенням керівників таких суб’єктів
господарювання, та сум податкового боргу в
розрізі платежів та територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, із
зазначенням керівників таких територіальних
органів;
щомісячно інформація щодо фізичних
осіб, які мають податковий борг, із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності), дати народження фізичної особи,
сум податкового боргу в розрізі платежів та
територіальних органів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, із зазначенням керівників
таких територіальних органів;
щомісячно інформація щодо сплати
податків і зборів суб’єктами господарювання,
які зареєстровані платниками акцизного
податку з реалізації пального, та/або отримали
ліцензії на право виробництва або зберігання
пального (крім зберігання пального, яке не
реалізовується
іншим
особам
і
використовується виключно для потреб

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. Пункт 35.4 статті 35 викласти в такій
редакції:
«35.4.
На
офіційному
вебпорталі
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
оприлюднюється:
щомісячно інформація щодо сплати
податків суб’єктами природних монополій та
суб’єктами господарювання, які є платниками
рентної плати за користування надрами;
щоденно інформація щодо суб’єктів
господарювання, які мають податковий борг,
із зазначенням керівників таких суб’єктів
господарювання, та сум податкового боргу в
розрізі платежів та територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, із
зазначенням керівників таких територіальних
органів;
щомісячно інформація щодо фізичних
осіб, які мають податковий борг, із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за
наявності), дати народження фізичної особи,
сум податкового боргу в розрізі платежів та
територіальних органів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, із зазначенням керівників
таких територіальних органів;
щомісячно інформація щодо сплати
податків і зборів суб’єктами господарювання,
які зареєстровані платниками акцизного
податку з реалізації пального, та/або отримали
ліцензії на право виробництва або зберігання
пального (крім зберігання пального, яке не
реалізовується
іншим
особам
і
використовується виключно для потреб
власного споживання чи промислової
переробки), оптової або роздрібної торгівлі
пальним.
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власного споживання чи промислової
переробки), оптової або роздрібної торгівлі
пальним.
Форма такої інформації та порядок її
оприлюднення встановлюються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Контролюючий
орган
не
несе
відповідальність
за
оприлюднення
інформації, передбаченої в цьому пункті, що є
помилковою, внаслідок зазначення платником
податків невірних реквізитів в документах про
сплату податків та зборів, невиконання
обов’язків щодо надання контролюючим
органам інформації про зміну у своїх даних чи
даних про об’єкти оподаткування або з інших
причин, незалежних від контролюючих
органів.»
-1167- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Форма такої інформації та порядок її
оприлюднення встановлюються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Контролюючий
орган
не
несе
відповідальність
за
оприлюднення
інформації, передбаченої в цьому пункті, що є
помилковою, внаслідок зазначення платником
податків невірних реквізитів в документах про
сплату податків та зборів, невиконання
обов’язків щодо надання контролюючим
органам інформації про зміну у своїх даних чи
даних про об’єкти оподаткування або з інших
причин, незалежних від контролюючих
органів».

Відхилено

У статті 35:
другий та третій абзаци пункту 35.4
замінити трьома абзацами у такій редакції:
«щомісячно інформація щодо сплати
загальнодержавних податків та зборів
суб’єктами
природних
монополій
та
суб’єктами господарювання, які є платниками
рентної плати за користування надрами;
щомісячно інформація щодо сплати
податків і зборів суб’єктами господарювання,
які зареєстровані платниками акцизного
податку з реалізації пального, та/або отримали
ліцензії на право виробництва або зберігання
пального (крім зберігання пального, яке не
реалізовується
іншим
особам
і
використовується виключно для потреб
власного споживання чи промислової
переробки), оптової або роздрібної торгівлі
пальним;
щоденно інформація щодо суб’єктів
господарювання, які мають податковий борг
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по загальнодержавним податкам та зборам, із
зазначенням керівників таких суб’єктів
господарювання, та сум податкового боргу в
розрізі платежів та територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, із
зазначенням керівників таких територіальних
органів.»;
-1168- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
До розділу І додати нову частину в такій
редакції:
"Абзац третій пункту 35.4 статті 35
викласти в такій редакції:
"щоденно інформація щодо суб’єктів
господарювання, які мають податковий борг,
із зазначенням відомостей про керівника
юридичної особи (прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності)) та фізичну особупідприємця (прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), номер запису в Єдиному
державному реєстрі), сум податкового боргу
в розрізі платежів, коду бюджетної
класифікації, номеру бюджетного рахунку
в органах Державного казначейства
України для сплати суми заборгованості та
територіальних органів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, із зазначенням керівників
таких територіальних органів.".
-1169- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
В пункті 35.4 статті 35 додати абзац 5 у
такій редакції: «Податкова інформація про
суму несплачених платником податків –
суб’єктом господарювання та фізичною
особою платежів до державного та/або
місцевих бюджетів у встановлені цим
Кодексом строки та/або у повному обсязі, яка
зберігається
в
інформаційнотелекомунікаційних системах центрального
органу виконавчої влади, що реалізує

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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державну податкову політику, не
інформацією з обмеженим доступом.».
-1170- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

75

4. Після статті 38 доповнити статтею 381
такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

є

У статті 351:
у першому абзаці пункту 351.1 після слів
«та/або податкового боргу з» доповнити
словом «загальнодержавних»;
у пункті 35-1.6:
у п’ятому абзаці слова «місцевих податків»
виключити;
сьомий абзац виключити»»;
-1171- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
В пункті 35.4 статті 35 додати абзац 6 у
такій редакції: "Поширення податкової
інформації про суму несплачених платником
податків – суб’єктом господарювання та
фізичною особою платежів до державного
та/або місцевих бюджетів не потребує згоди
суб’єкта персональних даних.".
-1172- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
В пункті 35.4 статті 35 додати абзац 7 у
такій редакції: "З метою створення механізму
перевірки податкового боргу на офіційному
сайті центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну податкову політику
реалізується сервіс перевірки наявності
податкового боргу суб’єктів господарювання
та фізичних осіб.".
-1173- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
8. Після статті 38 доповнити статтею 381
такого змісту:
Стаття 38-1. Визначення мінімального
податкового зобов’язання
38-1.1.
Мінімальне
податкове
зобов’язання (МПЗ).
38-1.1.1.
Мінімальне
податкове
зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки,

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

8. доповнити статтею 381 такого змісту:
"Стаття 381. Визначення мінімального
податкового зобов’язання
381.1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ).
381.1.1.
Мінімальне
податкове
зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки,
нормативна грошова оцінка якої проведена,
обчислюється за формулою:
МПЗ = НГОд × К× М / 12,
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нормативна грошова оцінка якої проведена,
обчислюється за формулою:
МПЗ = НГОд × К× М / 12,
де:
МПЗ
—
мінімальне
податкове
зобов’язання;
НГОд — нормативна грошова оцінка
відповідної земельної ділянки з урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно до порядку, встановленого цим
Кодексом для справляння плати за землю.
М — кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків; К — коефіцієнт, який
становить 0,05.
38-1.1.2.
Мінімальне
податкове
зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки,
нормативна грошова оцінка якої не проведена,
обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К× М / 12,
де:
МПЗ
—
мінімальне
податкове
зобов’язання;
НГО — нормативна грошова оцінка 1 га
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом відповідно до
порядку, встановленого цим Кодексом для
справляння плати за землю;
S — площа земельної ділянки, га;
М — кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К — коефіцієнт, який становить 0,05.
38-1.1.3. При обчисленні платниками
єдиного податку четвертої групи – фізичними
особами — підприємцями, які провадять

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

де:
МПЗ
—
мінімальне
податкове
зобов’язання;
НГОд — нормативна грошова оцінка
відповідної земельної ділянки з урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно до порядку, встановленого цим
Кодексом для справляння плати за землю.
М — кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К — коефіцієнт, який становить 0,05.
381.1.2.
Мінімальне
податкове
зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки,
нормативна грошова оцінка якої не проведена,
обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К× М / 12,
де:
МПЗ
—
мінімальне
податкове
зобов’язання;
НГО — нормативна грошова оцінка 1 га
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом для справляння
плати за землю;
S — площа земельної ділянки, га;
М — кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К — коефіцієнт, який становить 0,05.
381.1.3. При обчисленні платниками
єдиного податку четвертої групи – фізичними
особами — підприємцями, які провадять
діяльність виключно в межах фермерського
господарства, зареєстрованого відповідно до
Закону
України
"Про
фермерське
господарство", мінімального податкового
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діяльність виключно в межах фермерського
господарства, зареєстрованого відповідно до
Закону
України
"Про
фермерське
господарство", мінімального податкового
зобов’язання коефіцієнт “К”, визначений у
підпунктах 38-1.1.1 та 38-1.1.2 цього пункту,
застосовується у половинному розмірі.
38-1.1.4.
Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування)
земельною
ділянкою, який припадає на відповідній
податковий (звітний) рік.
38-1.2. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:
земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами),
а
також
набуті
у
власність/користування
членами
цих
кооперативів (товариств) у результаті
приватизації (купівлі/продажу, оренди) у
межах
земель,
що
належали
цим
кооперативам/товариствам
на
праві
колективної власності чи перебували у їх
постійному користуванні;
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування, крім таких земельних часток
(паїв), переданих органами місцевого
самоврядування в оренду;
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
земельних ділянок, віднесених до
сільськогосподарських угідь, які належать
фізичним особам на праві власності та/або
користуванні та станом на 1 січня 2022 року
знаходились у межах населених пунктів.
38-1.3. У разі передачі в оренду
(суборенду),
емфітевзис
або
інше

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зобов’язання коефіцієнт “К”, визначений у
підпунктах 381.1.1 та 381.1.2 цього пункту,
застосовується у половинному розмірі.
381.1.4.
Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування)
земельною
ділянкою, який припадає на відповідній
податковий (звітний) рік.
381.2. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:
земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами),
а
також
набуті
у
власність/користування
членами
цих
кооперативів (товариств) у результаті
приватизації (купівлі/продажу, оренди) у
межах
земель,
що
належали
цим
кооперативам/товариствам
на
праві
колективної власності чи перебували у їх
постійному користуванні;
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування, крім таких земельних часток
(паїв), переданих органами місцевого
самоврядування в оренду;
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
земельних ділянок, віднесених до
сільськогосподарських угідь, які належать
фізичним особам на праві власності та/або
користуванні та станом на 1 січня 2022 року
знаходились у межах населених пунктів.
381.3. У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.
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користування земельних ділянок мінімальне
зобов’язання визначається для орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок у порядку, визначеному
цим Кодексом.
38-1.4. У разі переходу права власності
або права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року та за умови державної реєстрації такого
права відповідно до чинного законодавства,
мінімальне податкове зобов’язання щодо
такої земельної ділянки визначається для
попереднього
власника,
орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
У разі відсутності державної реєстрації
переходу права власності або права
користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

381.4. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року та за умови державної реєстрації такого
права відповідно до чинного законодавства,
мінімальне податкове зобов’язання щодо
такої земельної ділянки визначається для
попереднього
власника,
орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
У разі відсутності державної реєстрації
переходу права власності або права
користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року мінімальне податкове зобов’язання щодо
такої земельної ділянки визначається для
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емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року мінімальне податкове зобов’язання щодо
такої земельної ділянки визначається для
попереднього
власника,
орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) на загальних підставах за
податковий (звітний) рік.”.
-1174- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
"4. Після статті 38 доповнити статтею 381
такого змісту:
"Стаття 381. Визначення мінімального
податкового зобов’язання
381.1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К,
де:
МПЗ
—
мінімальне
податкове
зобов’язання;
НГО — нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, — нормативна
грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, —
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
S — площа земельної ділянки, га;
К — коефіцієнт (ставка, розмір плати),
який становить 0,05".
-1175- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

попереднього
власника,
орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) на загальних підставах за
податковий (звітний) рік”.

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-1176- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац перший пункту 4 розділу
виключити.
-1177- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено
I
Відхилено

Пункт 4 розділу І вилучити;
-1178- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1179- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

4. Доповнити статтею 381 такого змісту:
-1180- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 4 розділу І законопроєкту
(доповнення Податкового кодексу України
статтею 381) виключити.
-1181- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 4 розділу І законопроєкту
(доповнення Податкового кодексу України
статтею 381) виключити.
-1182- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Доповнити статтею 38-1 такого змісту:
«Стаття 38-1. Визначення мінімального
податкового зобов’язання
38-1.1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою: МПЗ =
НГО × S × К× М / 12, де: МПЗ – мінімальне
податкове зобов’язання; НГО – нормативна
грошова оцінка 1 га земельної ділянки: для
земельної ділянки, нормативна грошова
оцінка якої проведена, – нормативна грошова
оцінка 1 га відповідної земельної ділянки з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом; для земельної
ділянки, нормативна грошова оцінка якої не
проведена, – нормативна грошова оцінка 1 га
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
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області з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом; S – площа
земельної ділянки, га; М – кількість
календарних місяців, протягом яких земельна
ділянка перебуває у власності, оренді,
користуванні на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) платника податків; К
– коефіцієнт, який становить 0,04. При
обчисленні
мінімального
податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02. При
обчислені
мінімального
податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності такої юридичної особи, або інших
юридичних осіб, а також земельних ділянок
державної і комунальної власності, значення
коефіцієнта «К» дорівнює 0,02 Мінімальне
податкове зобов’язання визначається за
період володіння (користування) земельною
ділянкою, який припадає на календарний рік,
що передує звітному року.
38-1.2. У разі якщо фізичній особі
належать на праві власності та/або
користування одна або декілька земельних
ділянок, сукупний розмір яких перевищує
розмір, зазначений в абзаці третьому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цього Кодексу, сума загального мінімального
податкового зобов’язання такої фізичної
особи, обчислена відповідно до пункту 381.1
цієї статті щодо земельних ділянок, які не
звільненні від визначення мінімального
податкового зобов’язання згідно із пунктом
381.4 цієї статті, зменшується на суму
Σзменш, обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5, де: К – коефіцієнт,
який становить 0,04; сНГО - значення
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нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області за
податковою адресою платника податків.
38-1.3. Якщо платники податків належать
до однієї групи суб'єктів господарювання, то
такі платники податків мають право
розрахувати і сплатити мінімальне податкове
зобов'язання сукупно за всіх платників, що
належать до цієї групи (сукупне мінімальне
податкове зобов'язання).
38-1.3.1.
Під
групою
суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
корпоративні права у кожній з яких в розмірі
більше 50 відсотків безпосередньо та/або
опосередковано (через інших юридичних
осіб) належать одній і тій самій фізичній
особі. У разі якщо цією особою є член
фермерського господарства, зареєстрованого
як юридична особа, це фермерське
господарство вважається таким, що належить
до групи суб'єктів господарювання у разі
укладення ним договору, зазначеного в
підпункті 381.4.2 цього пункту. У цьому
випадку
фермерське
господарство,
зареєстроване як юридична особа, може
належати лише до однієї групи суб'єктів
господарювання.
38-1.3.2. Для розрахунку та сплати
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до цієї групи, укладають договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання, в якому визначають
з числа суб'єктів господарювання, що
належать до цієї групи, особу, відповідальну
за
розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
(відповідальну особу).
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38-1.3.3. Договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально
посвідчений.
38-1.3.4. Після укладення та нотаріального
посвідчення договору відповідальна особа не
пізніше
1
грудня
року,
за
який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове
зобов'язання,
подає
до
контролюючого органу заяву про розрахунок
і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання.
Контролюючий
орган
протягом
10
календарних
днів
може
повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
у разі: якщо суб'єкти господарювання, вказані
в заяві, не є групою суб’єктів господарювання
у розумінні підпункту 381.3.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи; якщо до заяви не додано
належним чином засвідчену копію договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання; якщо
договір про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання не
посвідчений нотаріально; якщо заяву подано з
недодержанням встановленої форми; якщо
заяву подано після 1 грудня року, за який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове зобов'язання. У разі неприйняття
заяви з підстав, зазначених в абзацах
четвертому-дев'ятому
цього
підпункту,
відповідальна особа може подати повторно
заяву з дотриманням строку, визначеного в
абзаці першому цього підпункту.
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38-1.3.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою податків
та інших платежів, сплачених суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи
суб’єктів господарювання, враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань всіх суб'єктів господарювання,
що належать до цієї групи суб’єктів
господарювання, розрахована відповідно до
вимог пункту 381.1. цієї статті; загальна сума
сплачених всіма суб'єктами господарювання,
що належать до цієї групи, податків та інших
платежів, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або орендою (емфітевзисом)
земельних ділянок, розрахована відповідно до
вимог пункту 286.8 статті 286 цього Кодексу
та/або вимог статті 2971 цього Кодексу.
38-1.3.6. При позитивному значенні
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
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власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи суб’єктів господарювання.
38-1.3.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
38-1.3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання.
38-1.3.9.
У
разі
несплати
(неперерахування)
або
сплати
(перерахування) не в повному обсязі
відповідальною
особою
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи суб’єктів господарювання,
несуть солідарну відповідальність за це
порушення.
38-1.4. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для: земельних ділянок, що
використовуються
дачними
(дачнобудівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель
запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування; земельних ділянок зон
відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи. земельних ділянок, які належать
фізичним особам на праві власності та/або
користування і станом на 1 липня 2021 року
знаходилися в межах населених пунктів. У
разі якщо фізичній особі належать на праві
власності та/або користування одна або
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декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається. У разі передачі в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування земельних ділянок мінімальне
зобов’язання визначається для орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок у визначеному цим
Кодексом порядку.
38-1.5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
38-1.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
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різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві
емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»
може
зменшити
суму
мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого
цього
пункту
не
підлягає
застосуванню щодо такої земельної ділянки.».
-1183- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
Пояснення.
Доповнення Податкового кодексу України
статтею 381.1 нівелює, передбачену цим
кодексом спрощену систему оподаткування та
призведе до тінізації угод користування
землею
для
уникнення
додаткового
податкового навантаження.
-1184- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт четвертий розділу І законопроекту
виключити
-1185- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Пункт 4 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
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Даною
поправкою
пропонується
виключити із законопроекту норми про
запровадження мінімального податкового
зобов'язання, як таке, що спрямоване проти
всіх селян.
Держава має знайти інші джерела
наповнення бюджету.
-1186- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 4 Розділу І проекту виключити.
-1187- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити
-1188- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

16. Виключити із законопроекту абзац
перший пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1189- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Доповнити статтею 381 такого змісту:
«Стаття 381. Визначення мінімального
податкового зобов’язання
381.1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К× М / 12,
де:
МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, –
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нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
S – площа земельної ділянки, га;
М – кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К – коефіцієнт, який становить 0,035.
При
обчисленні
мінімального
податкового зобов’язання щодо земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02.
При обчислені мінімального податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності такої юридичної особи, або інших
юридичних осіб, а також земельних ділянок
державної і комунальної власності, значення
коефіцієнта «К» дорівнює 0,02.
Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує
податковому (звітному) року.
381.2. У разі якщо фізичній особі належать
на праві власності та/або користування одна
або декілька земельних ділянок, сукупний
розмір яких перевищує розмір, зазначений в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, сума
загального
мінімального
податкового
зобов’язання такої фізичної особи, обчислена
відповідно до пункту 381.1 цієї статті, щодо
земельних ділянок, які не звільненні від
визначення
мінімального
податкового
зобов’язання згідно із пунктом 381.4 цієї
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статті, зменшується на суму Σзменш,
обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5, де:
К – коефіцієнт, який становить 0,035;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.
381.3. Якщо платники податків належать до
однієї групи суб'єктів господарювання, то такі
платники податків, можуть розрахувати і
сплатити мінімальне податкове зобов'язання
сукупно за всіх платників, що належать до цієї
групи (сукупне мінімальне податкове
зобов'язання).
381.3.1.
Під
групою
суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
корпоративні права у кожній з яких в розмірі
більше 50 відсотків безпосередньо та/або
опосередковано (через інших юридичних
осіб) належать одній і тій самій фізичній
особі. У разі якщо цією особою є член
фермерського господарства, зареєстрованого
як юридична особа, це фермерське
господарство вважається таким, що належить
до групи суб'єктів господарювання у разі
укладення ним договору, зазначеного в
підпункті 381.3.2 цього пункту. У цьому
випадку
фермерське
господарство,
зареєстроване як юридична особа, може
належати лише до однієї групи суб'єктів
господарювання.
381.3.2. Для розрахунку та сплати
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до цієї групи, укладають договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання, в якому визначають
з числа суб'єктів господарювання, що
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належать до цієї групи, особу, відповідальну
за
розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
(відповідальну особу).
381.3.3. Договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально
посвідчений.
381.3.4. Після укладення та нотаріального
посвідчення договору відповідальна особа не
пізніше
1
грудня
року,
за
який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове
зобов'язання,
подає
до
контролюючого органу заяву про розрахунок
і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання.
Контролюючий орган протягом 10
календарних
днів
може
повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
у разі:
якщо суб'єкти господарювання, вказані в
заяві, не є групою суб’єктів господарювання у
розумінні підпункту 381.3.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи;
якщо до заяви не додано належним чином
засвідчену копію договору про розрахунок і
сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання; якщо договір про розрахунок і
сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання не посвідчений нотаріально;
якщо заяву подано з недодержанням
встановленої форми;
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якщо заяву подано після 1 грудня року, за
який
розраховуватиметься
сукупне
мінімальне податкове зобов'язання.
У разі неприйняття заяви з підстав,
зазначених в абзацах четвертому-дев'ятому
цього підпункту, відповідальна особа може
подати повторно заяву з дотриманням строку,
визначеного в абзаці першому цього
підпункту.
381.3.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою податків
та інших платежів, сплачених суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
враховуються: загальна сума мінімальних
податкових зобов’язань всіх суб'єктів
господарювання, що належать до цієї групи,
розрахована відповідно до вимог пункту
381.1. цієї статті; загальна сума сплачених
всіма суб'єктами господарювання, що
належать до цієї групи, податків та інших
платежів, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або орендою (емфітевзисом)
земельних ділянок, розрахована відповідно до
вимог пункту 286.8 статті 286 цього Кодексу
та/або вимог статті 2971 цього Кодексу.
381.3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
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податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи.
381.3.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
381.3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання.
381.3.9. У разі несплати (неперерахування)
або сплати (перерахування) не в повному
обсязі відповідальною особою сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної
групи,
несуть
солідарну
відповідальність за це порушення.
381.4. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:
земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами);
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
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зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
земельних ділянок, які належать фізичним
особам на праві власності та/або користування
і станом на 1 липня 2021 року знаходилися в
межах населених пунктів.
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.
381.5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
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власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
381.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві
емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»,
може
обчислити
суму
мінімального податкового зобов’язання щодо
такої земельної ділянки із застосуванням
значення коефіцієнта «К», що дорівнює 0,02.
У цьому випадку положення абзацу першого
цього пункту не підлягає застосуванню щодо
такої земельної ділянки»
-1190- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1191- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Статтю 381 Податкового кодексу України
виключити
-1192- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено
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Пункт 4 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«4. Після статті 38 доповнити статтею 381
такого змісту: “Стаття 38-1. Визначення
мінімального податкового зобов’язання 381.1.
Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ)
обчислюється за формулою: МПЗ = НГО × S ×
К× М / 12, де: МПЗ – мінімальне податкове
зобов’язання; НГО – нормативна грошова
оцінка 1 га земельної ділянки: для земельної
ділянки, нормативна грошова оцінка якої
проведена, – нормативна грошова оцінка 1 га
відповідної земельної ділянки з урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно до порядку, встановленого цим
Кодексом; для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом; S – площа
земельної ділянки, га; М – кількість
календарних місяців, протягом яких земельна
ділянка перебуває у власності, оренді,
користуванні на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) платника податків. К
– коефіцієнт, який становить 0,015.
Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує
податковому (звітному) року.
381.2. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для: земельних ділянок, що
використовуються
дачними
(дачнобудівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель
запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування; земельних ділянок зон
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відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи. У разі якщо фізичній особі
належать на праві власності та/або
користування одна або декілька земельних
ділянок, сукупний розмір яких не перевищує
розміру, зазначеного в абзаці третьому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цього Кодексу, мінімальне податкове
зобов’язання для таких земельних ділянок не
визначається. У разі передачі в оренду
(суборенду),
емфітевзис
або
інше
користування земельних ділянок мінімальне
зобов’язання визначається для орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок у порядку, визначеному
цим Кодексом.
381.3. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
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земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів”.»;
-1193- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Статтю 381 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту виключити
-1194- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 4 Розділу І законопроекту –
виключити.
-1195- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 4 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
нову статтю «Стаття 38-1. Визначення
мінімального податкового зобов’язання»
виключити»;
-1196- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац перший пункту 4 Розділу
законопроекту виключити.
-1197- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

І

Пункт 4 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-1198- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Доповнити новою статтею 381 такого
змісту:
«Стаття 381 . Визначення мінімального
податкового зобов’язання
381 .1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К× М / 12,
де:
МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, – нормативна
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грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
що визначається у встановленому цим
Кодексом порядку;
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням коефіцієнта індексації, що
визначається у встановленому цим Кодексом
порядку;
S – площа земельної ділянки, га;
М – кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К – коефіцієнт, який становить 0,04.
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02.
При обчислені мінімального податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності цієї та/або іншої юридичної особи, а
також земельних ділянок державної і
комунальної власності, значення коефіцієнта
«К» дорівнює 0,02
Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує
звітному року.
381 .2. У разі якщо фізичній особі належать
на праві власності та/або користування одна
або декілька земельних ділянок, сукупний
розмір яких перевищує розмір, зазначений в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, сума
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загального
мінімального
податкового
зобов’язання такої фізичної особи, обчислена
відповідно до пункту 381 .1 цієї статті, щодо
земельних ділянок, які не звільненні від
визначення
мінімального
податкового
зобов’язання згідно із пунктом 381 .4 цієї
статті, зменшується на суму Σзменш,
обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5, де:
К – коефіцієнт, який становить 0,04;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.
381 .3. Якщо платники податків належать
до однієї групи суб'єктів господарювання, то
такі платники податків мають право
розрахувати і сплатити мінімальне податкове
зобов'язання сукупно за всіх платників, що
належать до цієї групи (сукупне мінімальне
податкове зобов'язання).
381
.3.1.
Під
групою
суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
корпоративні права у кожній з яких в розмірі
більше 50 відсотків безпосередньо та/або
опосередковано (через інших юридичних
осіб) належать одній і тій самій фізичній
особі. У разі якщо цією особою є член
фермерського господарства, зареєстрованого
як юридична особа, це фермерське
господарство вважається таким, що належить
до групи суб'єктів господарювання у разі
укладення ним договору, зазначеного в
підпункті 381 .3.2 цього пункту. У цьому
випадку
фермерське
господарство,
зареєстроване як юридична особа, може
належати лише до однієї групи суб'єктів
господарювання.
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381 .3.2. Для розрахунку та сплати
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до цієї групи, укладають договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання, в якому визначають
з числа суб'єктів господарювання, що
належать до цієї групи, особу, відповідальну
за
розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
(відповідальну особу).
381 .3.3. Договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально
посвідчений.
381 .3.4. Після укладення та нотаріального
посвідчення договору відповідальна особа не
пізніше
1
грудня
року,
за
який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове
зобов'язання,
подає
до
контролюючого органу заяву про розрахунок
і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання.
Контролюючий орган протягом 10
календарних
днів
може
повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
лише у разі:
якщо суб'єкти господарювання, вказані в
заяві, не є групою суб’єктів господарювання у
розумінні підпункту 381 .3.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи;
якщо до заяви не додано належним чином
засвідчену копію договору про розрахунок і
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сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання;
якщо договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання не посвідчений нотаріально;
якщо заяву подано з недодержанням
встановленої форми;
якщо заяву подано після 1 грудня року, за
який
розраховуватиметься
сукупне
мінімальне податкове зобов'язання.
У разі неприйняття заяви з підстав,
зазначених в абзацах четвертомудев'ятому
цього підпункту, відповідальна особа може
подати повторно заяву з дотриманням строку,
визначеного в абзаці першому цього
підпункту.
381 .3.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою податків
та інших платежів, сплачених суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань всіх суб'єктів господарювання,
що належать до цієї групи, розрахована
відповідно до вимог пункту 381 .1. цієї статті;
загальна сума сплачених всіма суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
податків та інших платежів, пов’язаних з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу.
381 .3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту 381
.3.5 цього пункту, відповідальна особа
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зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи.
381 .3.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
381 .3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання.
381 .3.9. У разі несплати (неперерахування)
або сплати (перерахування) не в повному
обсязі відповідальною особою сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної
групи,
несуть
солідарну
відповідальність за це порушення.
381 .4. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:
земельних ділянок, що використовуються
дачними (дачнобудівельними) та садівничими
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(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування;
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
земельних ділянок, які належать фізичним
особам на праві власності та/або користування
і станом на 1 липня 2021 року знаходилися в
межах населених пунктів.
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у визначеному цим
Кодексом порядку.
381 .5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису)за період з 1 січня такого
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календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
381 .6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
Платник податку, який використовує
земельну ділянку на праві емфітевзису, що
виникло до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» може зменшити
суму мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого цього пункту не застосовується щодо
такої земельної ділянки.»
-1199- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Статтю 381 Законопроекту викласти у такій
редакції:
«Стаття 381. Визначення мінімального
податкового зобов’язання
381.1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К× М / 12, де:
МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
S – площа земельної ділянки, га;
М – кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К – коефіцієнт, який становить 0,04.
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
коефіцієнт «К» застосовується у половинному
розмірі.
Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує
податковому (звітному) року.
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Сума
мінімального
податкового
зобов’язання юридичної особи, обчислена
щодо земельних ділянок, які перебувають у
власності або у користуванні такої особи за
договорами оренди, (крім оренди у фізичних
осіб), зменшується на 50 відсотків.
381.2. Сума загального мінімального
податкового зобов’язання фізичної особи
обчислена відповідно до пункту 381.1 цієї
статті, зменшується на суму Σзменш,
обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5, де:
К – коефіцієнт, який становить 0,035;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.
381.3. Якщо платник податків - юридична
особа безпосередньо володіє корпоративними
правами у розмірі більше 50 відсотків у інших
юридичних особах, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення, то
такий платник податку за заявами відповідних
юридичних
осіб,
поданими
до
контролюючого органу, може розрахувати
мінімальне податкове зобов'язання за себе та
відповідних юридичних осіб сукупно.
Якщо голова фермерського господарства,
зареєстрованого як юридична особа, володіє
корпоративними правами у розмірі більше 50
відсотків у іншій юридичній особі, то
відповідна юридична особа, за заявою,
поданою
до
контролюючого
органу
фермерським
господарством,
може
розрахувати
мінімальне
податкове
зобов'язання за себе та фермерське
господарство сукупно.
Для сукупного розрахунку мінімального
податкового зобов'язання платника податку та
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання платника податку
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та сумою сплачених таким платником
податків та інших платежів враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань цього платника податку та
відповідних юридичних осіб, розрахована
відповідно до вимог пункту 381.1. цієї статті;
загальна сума сплачених цим платником та
відповідними юридичними особами податків
та
інших
платежів,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу.
Фермерське господарство, зареєстроване
як юридична особа, може зазначатися у
сукупному
розрахунку
мінімального
податкового зобов'язання лише одного
платника податку.
Форма заяви про сукупний розрахунок
мінімального податкового зобов'язання та
форма
такого
сукупного
розрахунку
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
381.4. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:
земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами);
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування;
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
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декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.
381.5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
381.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
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різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису;
Платник податку, який використовує
земельну ділянку на праві емфітевзису, що
виникло до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» може зменшити
суму мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого цього пункту не застосуванню щодо
такої земельної ділянки.».
-1200- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 4 розділу І законопроекту
виключити
-1201- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Пункту 4 Розділу 1 законопроекту
виключити
-1202- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Нову статтю 381 виключити як таку, що
змушує власників землі її найшвидше
продавати.
-1203- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 4 розділу І законопроєкту
(доповнення Податкового кодексу України
статтею 381) виключити;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Доповнити статтею 381 такого змісту:
«Стаття 381 . Визначення мінімального
податкового зобов’язання
381 .1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К× М / 12,
де:
МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
S – площа земельної ділянки, га;
М – кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К – коефіцієнт, який становить 0,035.
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02.
При обчислені мінімального податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
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власності такої юридичної особи, або інших
юридичних осіб, а також земельних ділянок
державної і комунальної власності, значення
коефіцієнта «К» дорівнює 0,02 Мінімальне
податкове зобов’язання визначається за
період володіння (користування) земельною
ділянкою, який припадає на календарний рік,
що передує податковому (звітному) року.
381 .2. У разі якщо фізичній особі належать
на праві власності та/або користування одна
або декілька земельних ділянок, сукупний
розмір яких перевищує розмір, зазначений в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, сума
загального
мінімального
податкового
зобов’язання такої фізичної особи, обчислена
відповідно до пункту 381 .1 цієї статті, щодо
земельних ділянок, які не звільненні від
визначення
мінімального
податкового
зобов’язання згідно із пунктом 381 .4 цієї
статті, зменшується на суму Σзменш,
обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5, де:
К – коефіцієнт, який становить 0,035;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.
381 .3. Якщо платники податків належать
до однієї групи суб'єктів господарювання, то
такі платники податків, можуть розрахувати і
сплатити мінімальне податкове зобов'язання
сукупно за всіх платників, що належать до цієї
групи (сукупне мінімальне податкове
зобов'язання).
381
.3.1.
Під
групою
суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
корпоративні права у кожній з яких в розмірі
більше 50 відсотків безпосередньо та/або
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опосередковано (через інших юридичних
осіб) належать одній і тій самій фізичній
особі. У разі якщо цією особою є член
фермерського господарства, зареєстрованого
як юридична особа, це фермерське
господарство вважається таким, що належить
до групи суб'єктів господарювання у разі
укладення ним договору, зазначеного в
підпункті 381 .3.2 цього пункту. У цьому
випадку
фермерське
господарство,
зареєстроване як юридична особа, може
належати лише до однієї групи суб'єктів
господарювання.
381 .3.2. Для розрахунку та сплати
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до цієї групи, укладають договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання, в якому визначають
з числа суб'єктів господарювання, що
належать до цієї групи, особу, відповідальну
за
розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
(відповідальну особу).
381 .3.3. Договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально
посвідчений.
381 .3.4. Після укладення та нотаріального
посвідчення договору відповідальна особа не
пізніше
1
грудня
року,
за
який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове
зобов'язання,
подає
до
контролюючого органу заяву про розрахунок
і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання.
Контролюючий орган протягом 10
календарних
днів
може
повідомити
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відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
у разі:
якщо суб'єкти господарювання, вказані в
заяві, не є групою суб’єктів господарювання у
розумінні підпункту 381 .3.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи;
якщо до заяви не додано належним чином
засвідчену копію договору про розрахунок і
сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання;
якщо договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання не посвідчений нотаріально;
якщо заяву подано з недодержанням
встановленої форми;
якщо заяву подано після 1 грудня року, за
який
розраховуватиметься
сукупне
мінімальне податкове зобов'язання.
У разі неприйняття заяви з підстав,
зазначених в абзацах четвертомудев'ятому
цього підпункту, відповідальна особа може
подати повторно заяву з дотриманням строку,
визначеного в абзаці першому цього
підпункту.
381 .3.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою податків
та інших платежів, сплачених суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань всіх суб'єктів господарювання,
що належать до цієї групи, розрахована
відповідно до вимог пункту 381 .1. цієї статті;
загальна сума сплачених всіма суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
податків та інших платежів, пов’язаних з
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виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу.
381 .3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту 381
.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи.
381 .3.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
381 .3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
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групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання.
381 .3.9. У разі несплати (неперерахування)
або сплати (перерахування) не в повному
обсязі відповідальною особою сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної
групи,
несуть
солідарну
відповідальність за це порушення.
381 .4. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:
земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами);
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування;
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
земельних ділянок, які належать фізичним
особам на праві власності та/або користування
і станом на 1 липня 2021 року знаходилися в
межах населених пунктів.
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.
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381 .5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
381 .6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
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Платник податку, який використовує
земельну ділянку на праві емфітевзису, що
виникло до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень», може обчислити
суму мінімального податкового зобов’язання
щодо
такої
земельної
ділянки
із
застосуванням значення коефіцієнта «К», що
дорівнює 0,02. У цьому випадку положення
абзацу першого цього пункту не підлягає
застосуванню щодо такої земельної ділянки»
-1205- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Після статті 38 доповнити новою
статтею 381 такого змісту:
«Стаття 381. Визначення мінімального
податкового зобов’язання
381.1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К× М / 12,
де:
МПЗ
–
мінімальне
податкове
зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
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S – площа земельної ділянки, га;
М – кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К – коефіцієнт, який становить 0,04.
При
обчисленні
мінімального
податкового зобов’язання щодо земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02.
При обчислені мінімального податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності цієї та/або іншої юридичної особи, а
також земельних ділянок державної і
комунальної власності, значення коефіцієнта
«К» дорівнює 0,02
Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує
податковому (звітному) року.
381.2. Сума загального мінімального
податкового зобов’язання фізичної особи,
обчислена відповідно до пункту 381.1 цієї
статті, щодо земельних ділянок, які не
звільненні від визначення мінімального
податкового зобов’язання відповідно до
пункту 381.4 цієї статті, за умови якщо такій
фізичній особі належать на праві власності
та/або користування одна або декілька
земельних ділянок, сукупний розмір яких
перевищує розмір, зазначений в абзаці
третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу, зменшується на
суму Σзменш, обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5, де:
К – коефіцієнт, який становить 0,04;
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сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.
381.3. Якщо платники податків належать
до однієї групи суб'єктів господарювання, то
такі платники податків можуть розрахувати і
сплатити мінімальне податкове зобов'язання
сукупно за всіх платників, що належать до цієї
групи (сукупне мінімальне податкове
зобов'язання).
381.3.1.
Під
групою
суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками,
орендарями чи користувачами на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, корпоративні права у кожній з
яких в розмірі більше 50 відсотків
безпосередньо та/або опосередковано (через
інших юридичних осіб) належать одній і тій
самій фізичній особі. У разі якщо цією особою
є
член
фермерського
господарства,
зареєстрованого як юридична особа, це
фермерське господарство вважається таким,
що
належить
до
групи
суб'єктів
господарювання у разі укладення ним
договору, зазначеного в підпункті 381.3.2
цього пункту. У цьому випадку фермерське
господарство, зареєстроване як юридична
особа, може належати лише до однієї групи
суб'єктів господарювання.
381.3.2. Для розрахунку та сплати
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до групи суб'єктів господарювання,
укладають договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання, в якому визначають з числа
суб'єктів господарювання, що належать до
цієї групи, особу, відповідальну за розрахунок
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і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання (відповідальну особу).
381.3.3. Договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально
посвідчений.
381.3.4. Відповідальна особа не пізніше 1
грудня року, за який розраховуватиметься
сукупне мінімальне податкове зобов'язання,
подає до контролюючого органу заяву про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання за себе та всіх
платників, що належать до цієї групи. До
заяви додається належним чином засвідчена
копія договору про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання.
Контролюючий орган протягом 10
календарних
днів
може
повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
у разі:
якщо суб'єкти господарювання, зазначені
у відповідній заяві, не є групою суб’єктів
господарювання у розумінні підпункту 381.3.1
цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи;
якщо до заяви не додано належним чином
засвідчену копію договору про розрахунок і
сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання;
якщо договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання не посвідчений нотаріально;
якщо заяву подано з недодержанням
встановленої форми;
якщо заяву подано після 1 грудня року, за
який
розраховуватиметься
сукупне
мінімальне податкове зобов'язання.
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У разі неприйняття заяви з підстав,
зазначених в абзацах четвертому-дев'ятому
цього підпункту, відповідальна особа може
подати повторно заяву з дотриманням строку,
визначеного в абзаці першому цього
підпункту.
381.3.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою податків
та інших платежів, сплачених суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи
суб’єктів господарювання, враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань всіх суб'єктів господарювання,
що належать до цієї групи суб’єктів
господарювання, розрахована відповідно до
вимог пункту 381.1. цієї статті; загальна сума
сплачених всіма суб'єктами господарювання,
що належать до цієї групи, податків та інших
платежів, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або орендою (емфітевзисом)
земельних ділянок, розрахована відповідно до
вимог пункту 286.8 статті 286 цього Кодексу
та/або вимог статті 2971 цього Кодексу.
381.3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
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відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи суб’єктів господарювання.
381.3.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
381.3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання.
381.3.9. У разі несплати (неперерахування)
або сплати (перерахування) не в повному
обсязі відповідальною особою сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи суб’єктів господарювання,
несуть солідарну відповідальність за це
порушення.
381.4. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:
земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами);
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування; земельних ділянок зон
відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного
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забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи.
земельних ділянок, які належать фізичним
особам
на
праві
власності
та/або
користування, за умови, що такі земельні
ділянки станом на 1 липня 2021 року
знаходилися в межах населених пунктів.
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.
381.5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) -
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починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
381.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
Платник податку, який використовує
земельну ділянку на праві емфітевзису, що
виникло до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» може зменшити
суму мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого
цього
пункту
не
підлягає
застосуванню щодо такої земельної ділянки.».
-1206- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Статтю 381 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту виключити
-1207- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Доповнити статтею 381 такого змісту:
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«Стаття 381. Визначення мінімального
податкового зобов’язання
381.1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К× М / 12
, де:
МПЗ
–
мінімальне
податкове
зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
що визначається у встановленому цим
Кодексом порядку;
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням коефіцієнта індексації, що
визначається у встановленому цим Кодексом
порядку;
S – площа земельної ділянки, га;
М – кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К – коефіцієнт, який становить 0,04.
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02.
При обчислені мінімального податкового
зобов’язання
юридичної
особи,
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності такої юридичної особи, або інших
юридичних осіб, а також земельних ділянок
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державної і комунальної власності, значення
коефіцієнта «К» дорівнює 0,02
Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує
звітному року
381.2. У разі якщо фізичній особі належать
на праві власності та/або користування одна
або декілька земельних ділянок, сукупний
розмір яких перевищує розмір, зазначений в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, сума
загального
мінімального
податкового
зобов’язання такої фізичної особи, обчислена
відповідно до пункту 381.1 цієї статті, щодо
земельних ділянок, які не звільненні від
визначення
мінімального
податкового
зобов’язання згідно із пунктом 381.4 цієї
статті, зменшується на суму Σзменш,
обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5, де:
К – коефіцієнт, який становить 0,04;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.
381.3. Якщо платники податків належать
до однієї групи суб'єктів господарювання, то
такі платники податків мають право
розрахувати і сплатити мінімальне податкове
зобов'язання сукупно за всіх платників, що
належать до цієї групи (сукупне мінімальне
податкове зобов'язання).
381.3.1.
Під
групою
суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
корпоративні права у кожній з яких в розмірі
більше 50 відсотків безпосередньо та/або
опосередковано (через інших юридичних
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осіб) належать одній і тій самій фізичній
особі. У разі якщо цією особою є член
фермерського господарства, зареєстрованого
як юридична особа, це фермерське
господарство вважається таким, що належить
до групи суб'єктів господарювання у разі
укладення ним договору, зазначеного в
підпункті 381.3.2 цього пункту. У цьому
випадку
фермерське
господарство,
зареєстроване як юридична особа, може
належати лише до однієї групи суб'єктів
господарювання.
381.3.2. Для розрахунку та сплати
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до цієї групи, укладають договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання, в якому визначають
з числа суб'єктів господарювання, що
належать до цієї групи, особу, відповідальну
за
розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
(відповідальну особу).
381.3.3. Договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально
посвідчений.
381.3.4. Після укладення та нотаріального
посвідчення договору відповідальна особа не
пізніше
1
грудня
року,
за
який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове
зобов'язання,
подає
до
контролюючого органу заяву про розрахунок
і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання.
Контролюючий орган протягом 10
календарних
днів
може
повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
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зазначеної в абзаці першому цього підпункту
у разі:
якщо суб'єкти господарювання, вказані в
заяві, не є групою суб’єктів господарювання у
розумінні підпункту 381.3.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, зазначене
у заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи;
якщо до заяви не додано належним чином
засвідчену копію договору про розрахунок і
сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання;
якщо договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання не посвідчений нотаріально;
якщо заяву подано з недодержанням
встановленої форми;
якщо заяву подано після 1 грудня року, за
який
розраховуватиметься
сукупне
мінімальне податкове зобов'язання.
У разі неприйняття заяви з підстав,
зазначених в абзацах четвертому-дев'ятому
цього підпункту, відповідальна особа може
подати повторно заяву з дотриманням строку,
визначеного в абзаці першому цього
підпункту.
381.3.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою податків
та інших платежів, сплачених суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань всіх суб'єктів господарювання,
що належать до цієї групи, розрахована
відповідно до вимог пункту 381.1. цієї статті;
загальна сума сплачених всіма суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
податків та інших платежів, пов’язаних з
виробництвом та реалізацією власної
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сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу.
381.3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи.
381.3.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
381.3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання.
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381.3.9. У разі несплати (неперерахування)
або сплати (перерахування) не в повному
обсязі відповідальною особою сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи суб’єктів господарювання,
несуть солідарну відповідальність за це
порушення.
381.4. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:
земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами);
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування;
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
земельних ділянок, які належать фізичним
особам на праві власності та/або користування
і станом на 1 липня 2021 року знаходилися в
межах населених пунктів.
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у визначеному цим
Кодексом порядку.
381.5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
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емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
381.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві
емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
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змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»
може
зменшити
суму
мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого
цього
пункту
не
підлягає
застосуванню щодо такої земельної ділянки.».
-1208- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

76

“Стаття 38-1. Визначення мінімального
податкового зобов’язання

Пункт 4 Розділу І законопроекту –
виключити.
-1209- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Статтю 381 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту виключити
-1210- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Статтю 381 Розділу I законопроєкту
виключити(декілька депутатів!).
-1211- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий пункту 4 розділу
виключити.
-1212- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

I

У абзаці другому пункту 4 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального
податкового» замінити словом «поставленого
податкового».
-1213- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-1214- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
"Стаття
Визначення мінімального
податкового зобов’язання
-1215- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

381.

Відхилено

виключити
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-1216- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У абзаці другому пункту 4 Розділу І
законопроекту
слово
«минимального
податкового» замінити словом «фіксованого
податкового».
-1217- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Стаття 381. Визначення мінімального
податкового зобов’язання
-1218- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

виключити
-1219- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

17. Виключити із законопроекту абзац
другий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-1220- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1221- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці другому пункту 4 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального
податкового» замінити словом «мінімального
сільськогосподарського податкового».
-1222- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац другий пункту 4 Розділу
законопроекту виключити
-1223- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)

Відхилено

І

Стаття 38-1 – Стаття відсутня
(Коментар Комітету: Відповідно до
обґрунтувань, щодо наданої пропозиції
пропонується доповнення ПКУ статтею 38-1
частині
мінімального
податкового
зобов'язання виключити)
-1224- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці другому пункту 4 слова
«мінімального податкового зобов’язання»

Відхилено
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замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-1225- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
У абзаці другому пункту 4 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального
податкового»
замінити
словом
«сільськогосподарського податкового».
-1226- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 4 Розділу І виключити
-1227- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
77

381.1.

Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:

-1228- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій пункту 4 розділу
виключити.
-1229- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено
I

У абзаці третьому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Поставлене».
-1230- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-1231- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

381.1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:
-1232- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-1233- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці третьому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Фіксоване».
-1234- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.1. Мінімальне податкове зобов’язання
(МПЗ) обчислюється за формулою:
МПЗ = НГО × S × К× М / 12,
де:

Відхилено

Відхилено
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МПЗ
–
мінімальне
податкове
зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
S – площа земельної ділянки, га;
М – кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
К – коефіцієнт, який становить 0,04.
-1235- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1236- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

18. Виключити із законопроекту абзац
третій пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1237- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1238- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці третьому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Мінімальне сільськогосподарське».
-1239- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні
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Висновки, обґрунтування

Абзац третій пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1240- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці третьому пункту 4 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-1241- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У пункті 4 розділу І Абзац 4 викласти в
такій редакції:
“МПЗ = ⅀I n=1 (НГОі * Si*K*Mi/12)”;
-1242- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 4 розділу I
виключити.
-1243- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1244- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

МПЗ = НГО × S × К× М / 12,
-1245- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-1246- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1247- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

19. Виключити із законопроекту абзац
четвертий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1248- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
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де:

-1249- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1250- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий
виключити.

пункту

4

розділу

I
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-1251- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-1252- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

де:
-1253- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-1254- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1255- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

20. Виключити із законопроекту абзац
п’ятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1256- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1257- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

80

МПЗ
—
зобов’язання;

мінімальне

податкове

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 4 Розділу
законопроекту виключити.
-1258- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

І

Абзац шостий пункту 4 розділу
виключити.
-1259- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

I

Відхилено

У абзаці шостому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «поставлене».
-1260- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-1261- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

МПЗ
—
мінімальне
податкове
зобов’язання;
-1262- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-1263- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено
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У абзаці шостому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «фіксоване».
-1264- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1265- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

21. Виключити із законопроекту абзац
шостий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1266- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

22. Виключити із законопроекту абзац
сьомий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-1267- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1268- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «мінімальне сільськогосподарське».
-1269- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац шостий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1270- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці четвертому пункту 4 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-1271- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Відхилено

У абзаці третьому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Сільськогосподарське».
-1272- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці чотирнадцятому пункту 4 Розділу
І законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Сільськогосподарське».
-1273- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено
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НГО — нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Після абзацу 6 доповнити абзацом такого
змісту:
“n = кількість земельних ділянок”;
-1274- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

у абзаці 7 слово «НГО» замінити словом
«НГОi»;
-1275- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 4 розділу
виключити.
-1276- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

Виключити
-1277- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

НГО — нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки:
-1278- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-1279- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1280- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

23. Виключити із законопроекту абзац
восьмий пункту 4 Розділу, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1281- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1282- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

82

для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, — нормативна
грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;

Відхилено

Абзац сьомий пункту 4 Розділу
законопроекту виключити.
-1283- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

І

Абзац восьмий пункту 4 розділу
виключити.
-1284- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

I

Відхилено

Відхилено

Виключити
-1285- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
-1286- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1287- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1288- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

24. Виключити із законопроекту абзац
дев’ятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1289- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1290- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац восьмий пункту 4 Розділу
законопроекту виключити.
-1291- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено
І
Відхилено

Абзац восьмий та дев’ятий пункту 4
розділу I викласти в такій редакції:
“для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої проведена, — нормативна
грошова оцінка 1 га згідно з відомостями
технічної документації з нормативної
грошової оцінки відповідної земельної
ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, —
нормативна грошова оцінка одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом”.
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83

для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої непроведена, —
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1292- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац дев’ятий пункту 4 розділу
виключити.
-1293- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
I
Відхилено

Виключити
-1294- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

для земельної ділянки, нормативна
грошова оцінка якої не проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно
до
порядку,
встановленого цим Кодексом;
-1295- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-1296- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1297- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

25. Виключити із законопроекту абзац
десятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1298- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

84

S — площа земельної ділянки, га;

-1299- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1300- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

у абзаці 10 слово «S» замінити словом «Si»;
-1301- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац десятий пункту 4 розділу
виключити.
-1302- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено
I
Відхилено

Виключити
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Висновки, обґрунтування

-1303- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

S — площа земельної ділянки, га;
-1304- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-1305- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1306- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

26. Виключити із законопроекту абзац
одинадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-1307- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

85

М — кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;

-1308- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

16. В абзаці десятому пункту 4 розділу I
після слів “ площа земельної ділянки” додати
словосполучення “визначена у гектарах з
урахуванням десятитисячних”.
-1309- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац десятий пункту 4 Розділу
законопроекту виключити.
-1310- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

І

Абзац десятий пункту 4 розділу I викласти
в такій редакції:
“S — площа земельної ділянки, визначена
у гектарах з урахуванням десятитисячних”.
-1311- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

у абзаці 11слово «М» замінити словом
«Мi»;
-1312- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1313- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1314- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

М — кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
платника податків;
-1315- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1316- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1317- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

27. Виключити із законопроекту абзац
дванадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1318- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1319- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

17. Абзац одинадцятий пункту 4 розділу I
викласти в такій редакції:
М — кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису,
суборенди, праві постійного користування,
довічного успадкованого володіння) платника
податків, право на яку зареєстровано в
порядку визначеному законодавством”.
В абзаці одинадцятому пункту 4 розділу I
після слів “в тому числі на умовах
емфітевзису” додати слова “суборенди, праві
постійного
користування,
довічного
успадкованого володіння”.
В абзаці одинадцятому пункту 4 розділу I
після слів “ платника податків” додати слова
“право на яку зареєстровано в порядку
визначеному законодавством”.
-1320- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено
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Абзац одинадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити
-1321- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 4 розділу І
викласти у такій редакції:
«М — кількість повних місяців, протягом
яких земельна ділянка перебуває у власності,
оренді, користуванні на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису) платника
податків».
-1322- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 4 розділу I
викласти в такій редакції:
“М — кількість календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності, оренді, користуванні на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису,
суборенди, праві постійного користування,
довічного успадкованого володіння) платника
податків”.
-1323- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац одинадцятий – тринадцятий пункту
4 розділу I викласти в такій редакції: “М —
кількість календарних місяців, протягом яких
земельна ділянка перебуває у власності,
оренді, користуванні на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису, суборенди, праві
постійного
користування,
довічного
успадкованого володіння) платника податків,
право
на
яку
підтверджується
правовстановлюючим документом К —
коефіцієнт, який становить 0,03. При
обчисленні
мінімального
податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами — підприємцями —
платниками єдиного податку четвертої групи
коефіцієнт “К” становить 0,01.”
-1324- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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86

Редакція, прийнята в першому читанні

К — коефіцієнт, який становить 0,05.

Пропозиції та поправки до проекту

В абзаці одинадцятому пункту 4 розділу 1
цифри «0,05» замінити цифрами «0,04».
-1325- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзаці одинадцятому пункту 4 розділу 1
цифри «0,05» замінити цифрами «0,02».
-1326- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Після абзацу 12 доповнити абзацом такого
змісту:
"0,01 – для сіножатей і пасовищ,
багаторічних насаджень".
-1327- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1328- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

К — коефіцієнт, який становить 0,02.
-1329- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«К – коефіцієнт, який становить 0,020.».
-1330- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1331- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

К — коефіцієнт, який становить 0,035.
-1332- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
К – коефіцієнт, який становить 0,04.

Відхилено

-1333- Н.д. Гривко С. Д. (р.к. №110)

Відхилено

Абзац 12 частини 4 розділу І викласти в
такій редакції: «К — коефіцієнт, який
становить 0,03 для земельних ділянок
площею до 20 га, 0,04 для земельних
ділянок площею від 20 до 70 га та 0,05 для
земельних ділянок площею від 70 га.»
-1334- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-1335- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)
В статті 38-1 Податкового кодексу України
слова "К — коефіцієнт, який становить 0,05."
замінити словами "К — коефіцієнт, який
становить 0,03."
-1336- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
К — коефіцієнт, який становить 0,035.
-1337- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

К — коефіцієнт, який становить 0,03
-1338- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1339- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Викласти в новій редакції:
"К — коефіцієнт, який становить 0,005"
-1340- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

28. Виключити із законопроекту абзац
тринадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1341- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1342- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

18. В абзаці дванадцятому пункту 4 розділу
I число “0,05” замінити на число “0,03”.
-1343- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено
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У пункті 381.1 статті 381 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
десятий абзац викласти в наступній редакції:
«К – коефіцієнт, який становить 0,04.»;
доповнити новим тринадцятим абзацом в
наступній редакції: «Сума мінімального
податкового зобов’язання юридичної особи,
обчислена щодо земельних ділянок, які
перебувають у власності або у користуванні
такої особи за договорами оренди, (крім
оренди у фізичних осіб), зменшується на 50
відсотків.»
-1344- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці одинадцятому пункту 4 розділу 1
цифри «0,05» замінити цифрами «0,04».
-1345- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121),
Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Абзац дванадцятий пункту 4 розділу І
законопроекту (щодо доповнення ПКУ
статтею 38-1) викласти в такій редакції: «К –
коефіцієнт, який становить 0,04».
-1346- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац дванадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1347- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)
Пункт 4 розділу І після абзацу
дванадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«Щодо
земельних
ділянок,
які
використовуються пов’язаними особами
визначається загальне мінімальне податкове
зобов’язання».
-1348- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац дванадцятий пункту 4 розділу І
законопроекту (щодо доповнення ПКУ
статтею 38-1) викласти в такій редакції:
«К – коефіцієнт, який становить 0,04».
-1349- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
1) абзац дванадцятий пункту 4 розділу І
проекту замінити абзацами такого змісту:
"К — коефіцієнт, який становить:
0,04 – для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім
ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях);
0,02 – для ріллі, сіножатей і пасовищ,
розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях;
0,02 – для багаторічних насаджень (крім
багаторічних насаджень, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях);
0,007 - для багаторічних насаджень,
розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях";
-1350- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці одинадцятому пункту 4 розділу 1
цифри «0,05» замінити цифрами «0,03».
-1351- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
В абзаці дванадцятому пункту 4 розділу I
значення коефіцієнту “0,05” замінити на
“0,03”.
-1352- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
У абзаці дванадцятому пункту 4 Розділу І
(щодо доповнення статтею 381 Податкового
кодексу України) цифру «0,05» замінити
цифрою «0,04».
-1353- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після абзацу дванадцятого пункту 4
Розділу І (щодо доповнення статтею 381

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Податкового кодексу України) доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Сума
мінімального
податкового
зобов’язання юридичної особи, обчислена
щодо земельних ділянок, які перебувають у
власності або у користуванні такої особи за
договорами оренди, (крім оренди у фізичних
осіб), зменшується на 50 відсотків.».
-1354- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 381.1 статті 381 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
десятий абзац викласти в наступній
редакції:
«К – коефіцієнт, який становить 0,04.»;
доповнити новим тринадцятим абзацом в
наступній редакції:
«Сума
мінімального
податкового
зобов’язання юридичної особи, обчислена
щодо земельних ділянок, які перебувають у
власності або у користуванні такої особи за
договорами оренди, (крім оренди у фізичних
осіб), зменшується на 50 відсотків.»
-1355- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
В абзаці одинадцятому пункту 4 розділу 1
цифри «0,05» замінити цифрами «0,045».
-1356- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У підпункті 381.1. статті 381 Податкового
кодексу України слова та знаки «К –
коефіцієнт, який становить 0,05» замінити на
слова та знаки «К – коефіцієнт, який
становить 0,04».
-1357- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 381.1 статті 381 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами — підприємцями —
платниками єдиного податку четвертої групи
коефіцієнт “К” застосовується у половинному
розмірі.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

десятий абзац викласти в наступній
редакції:
«К – коефіцієнт, який становить 0,04.»;
доповнити новим тринадцятим абзацом в
наступній редакції: «Сума мінімального
податкового зобов’язання юридичної особи,
обчислена щодо земельних ділянок, які
перебувають у власності або у користуванні
такої особи за договорами оренди, (крім
оренди у фізичних осіб), зменшується на 50
відсотків.»
-1358- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац 9, 10 підпункту 38-1.1. статті 38 -1
Податкового кодексу викласти у наступній
редакції:
«К – коефіцієнт, який становить 0,03».
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи,
емфітентами коефіцієнт «К» застосовується у
половинному розмірі.
-1359- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац тринадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1360- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт 38-1.1. (в редакції проекту) після
абзацу 11, доповнити новим абзацом
наступного
змісту:
"При
обчисленні
мінімального податкового зобов’язання щодо
земельних
ділянок
віднесених
до
сільськогосподарських угідь які перебувають
у власності юридичних осіб – платниками
єдиного податку третьої групи коефіцієнт «К»
застосовується у половинному розмірі."
-1361- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У абзаці тринадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого»
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-1362- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-1363- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02.
При обчислені мінімального податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності такої юридичної особи, або інших
юридичних осіб, а також земельних ділянок
державної і комунальної власності, значення
коефіцієнта «К» дорівнює 0,02.
-1364- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи,
а також щодо земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь, орендованих
не у фізичних осіб, коефіцієнт «К»
застосовується у половинному розмірі.
-1365- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
Пояснення: незрозумілим залишається
обчислення
мінімального
податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
юридичними особами — платниками єдиного
податку четвертої групи.
До того ж пп. 291.2.статті 291 ПКУ
визначає поняття "Спрощена система
оподаткування, обліку та звітності" особливий механізм справляння податків і
зборів, що встановлює заміну сплати
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окремих податків і зборів, встановлених
пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на
сплату єдиного податку в порядку та на
умовах, визначених цією главою, з
одночасним веденням спрощеного обліку та
звітності.
Стаття 381.1. нівелює спрощену систему
оподаткування.
-1366- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці тринадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту
слово
«минимального»
замінити словом «фіксованого»
-1367- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
При
обчисленні
мінімального
податкового зобов’язання щодо земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, фізичними
особами – підприємцями – платниками
єдиного податку четвертої групи, в
володінні та/або користуванні яких
перебувають земельні ділянки сумарним
розміром від 0,5 до 100 Га коефіцієнт «К»
застосовується у розмірі 0,02.
-1368- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
При
обчисленні
мінімального
податкового зобов’язання щодо земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, фізичними
особами – підприємцями – платниками
єдиного податку четвертої групи, в
володінні та/або користуванні яких
перебувають земельні ділянки сумарним
розміром від 100 до 1500 Га коефіцієнт «К»
застосовується у розмірі 0,03.
-1369- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
При
обчисленні
мінімального
податкового зобов’язання щодо земельних
ділянок,
віднесених
до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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сільськогосподарських угідь, фізичними
особами – підприємцями – платниками
єдиного податку четвертої групи, в
володінні та/або користуванні яких
перебувають земельні ділянки сумарним
розміром від 1500 до 5000 Га коефіцієнт «К»
застосовується у розмірі 0,035.
-1370- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
При
обчисленні
мінімального
податкового зобов’язання щодо земельних
ділянок, віднесених до категорії сіножатей і
пасовищ (крім сіножатей і пасовищ,
розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях) коефіцієнт «К»
застосовується у розмірі 0,01.
-1371- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02.
-1372- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Додати новим абзац такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Додати новий абзац такого змісту: “При
обчислені
мінімального
податкового
зобов’язання
юридичної
особи,
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності або у користуванні такої особи за
договорами оренди (крім оренди у фізичних
осіб), значення коефіцієнта «К» дорівнює
0,02.”
-1373- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Додати новий абзац такого змісту:
"Площа земельних ділянок, що перебуває у
власності фізичної особи та підпадає під
вимоги абзацу третього пункту 381.2
враховується тільки в частині перевищення."
-1374- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Додати новим абзац такого змісту:
"У разі, якщо у власності, оренді,
користуванні на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) платника податків
перебуває декілька земельних ділянок,
нормативна
грошова
оцінка
яких
відрізняється, а їхня сукупна площа
перевищує вимоги абзацу третього пункту
381.2, то така площа в частині перевищення
враховується щодо ділянок, нормативна
грошова оцінка яких є меншою."

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

-1375- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами — підприємцями —
платниками єдиного податку четвертої групи
коефіцієнт “К” становить 0,01.
-1376- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-1377- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

29. Виключити із законопроекту абзац
чотирнадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1378- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

30. Виключити із законопроекту абзац
п’ятнадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1379- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1380- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

19. Абзац тринадцятий пункту 4 розділу I
викласти в такій редакції:
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами — підприємцями —
платниками єдиного податку четвертої групи
коефіцієнт “К” становить 0,01”.
-1381- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці тринадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського»
-1382- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац тринадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1383- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено
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Абзац тринадцятий пункту 4 розділу І
викласти у такій редакції:
«При
обчисленні
мінімального
податкового зобов’язання щодо земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь,
фізичними
особами
або
домогосподарствами, або фермерськими
господарствами,
коефіцієнт
“К”
застосовується у половинному розмірі».
-1384- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)
Пункт 4 розділу І після абзацу
тринадцятого доповнити двома новими
абзацами такого змісту:
«Якщо при обчисленні загального
мінімального
податкового
зобов’язання
юридичної особи або фізичної особипідприємця щодо земельних ділянок сума
площ усіх земельних ділянок перевищить 100
гектар, коефіцієнт «К» застосовується у
подвійному розмірі.
Якщо
при
обчисленні
загального
мінімального податкового зобов’язання щодо
земельних ділянок сума площ усіх земельних
ділянок не перевищить 20 гектар, коефіцієнт
«К» застосовується у половинному розмірі».
-1385- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункт 4 розділу І законопроекту (щодо
доповнення ПКУ статтею 38-1) після абзацу
тринадцятого доповнити новими абзацами
такого змісту:
«Якщо сукупний розмір земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, що належать платнику податків на праві

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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власності та/або користування, перевищує
розмір, визначений в абзаці третьому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цього Кодексу, то при обчисленні загального
мінімального
податкового
зобов’язання
сукупний розмір таких земельних ділянок
зменшується на розмір, зазначений в абзаці
третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу. При цьому платник
податків-власник та/або користувач таких
земельних ділянок має самостійно визначити
земельну ділянку, розмір якої підлягає
вказаному зменшенню з урахуванням такого:
фізична особа - повідомляє про це
контролюючий орган за місцем своєї
податкової адреси до 1 березня року,
наступного за звітним, у спосіб, передбачений
статтею 42 цього Кодексу;
юридична особа та фізична особапідприємець – зазначає про це у відповідній
податковій декларації за звітний рік».
-1386- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
1) абзац тринадцятий пункту 4 розділу І
проекту викласти в такій редакції:
"При
обчисленні
мінімального
податкового зобов’язання щодо земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, фізичними особами – підприємцями (в
тому
числі
фізичними
особами
–
підприємцями — платниками єдиного
податку
четвертої
групи),
а
також
контролюючими органами для фізичних осіб
коефіцієнт “К” застосовується у половинному
розмірі";
-1387- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці десятому пункту 4 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-1388- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує
податковому (звітному) року.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У абзаці шостому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «сільськогосподарське».
-1389- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

В абзаці тринадцятому пункту 4 розділу I
слова “застосовується у половинному розмірі”
замінити на “становить 0,01”.
-1390- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1391- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці чотирнадцятому пункту 4 Розділу
І законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Поставлене».
-1392- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1393- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує
податковому (звітному) року.
-1394- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-1395- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці чотирнадцятому пункту 4 Розділу
І законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Фіксоване».
-1396- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1397- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

31. Виключити із законопроекту абзац
шістнадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1398- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-1399- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці чотирнадцятому пункту 4 Розділу
І законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Мінімальне сільськогосподарське».
-1400- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1401- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці одинадцятому пункту 4 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-1402- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Відхилено

У абзаці тринадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-1403- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці чотирнадцятому пункту 4 Розділу
І законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Сільськогосподарське».
-1404- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 4 розділу I
викласти в такій редакції:
“Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається за період володіння та/або
користування земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує
податковому (звітному) року”.
-1405- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 381.1. статті 381 Податкового
кодексу України після абзацу такого змісту:
«Мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
припадає на календарний рік, що передує

Відхилено
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податковому (звітному) року» доповнити
такими абзацами: «Сума мінімального
податкового зобов’язання юридичної особи,
обчислена щодо земельних ділянок, які
перебувають у власності або у користуванні
такої особи за договорами оренди, (крім
оренди у фізичних осіб), зменшується на 60
відсотків. «Сума загального мінімального
податкового зобов’язання фізичної особи
обчислена відповідно до ціього пункту,
зменшується на суму Σзменш, обчислену за
такою формулою: Σзменш = К ×сНГО × 0,5,
де: К – коефіцієнт, який становить 0,04; сНГО
- значення нормативної грошової оцінки 1 га
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області за податковою адресою платника
податків.»
-1406- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
«земельних ділянок, що належать на праві
власності та/або користування фізичним
особам, які виховують трьох і більше дітей
віком до 18 років».
-1407- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
«земель сільськогосподарських угідь, що
перебувають у тимчасовій консервації або у
стадії сільськогосподарського освоєння».
-1408- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«земельних
ділянки
сільськогосподарських підприємств усіх форм
власності та фермерських (селянських)
господарств, зайнятих молодими садами,
ягідниками та виноградниками до вступу їх у
пору плодоношення, а також гібридними
насадженнями, генофондовими колекціями та
розсадниками
багаторічних
плодових
насаджень».
-1409- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци перший - тринадцятий пункту 4
Розділу І законопроекту викласти в наступній
редакції:
«Стаття 38-1. Визначення мінімального
податкового зобов’язання 381.1. Мінімальне
податкове зобов’язання (МПЗ) обчислюється
за формулою: МПЗ = НГО × S × К× М / 12, де:
МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки: для земельної ділянки,
нормативна грошова оцінка якої проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га відповідної
земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до
порядку, встановленого цим Кодексом; для
земельної ділянки, нормативна грошова
оцінка якої не проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області з урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно до порядку, встановленого цим
Кодексом; S – площа земельної ділянки, га; М
– кількість календарних місяців, протягом
яких земельна ділянка перебуває у власності,
оренді, користуванні на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису) платника
податків. К – коефіцієнт, який становить
0,025. Мінімальне податкове зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування) земельною ділянкою, який
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припадає на календарний рік, що передує
податковому (звітному) року.»
-1410- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
«земельних ділянок, що належать
фермерському
господарству
на
праві
власності та/або користування як юридичній
особі».
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
«земельних ділянок, що належать
громадянам
членам
фермерського
господарства на праві приватної власності»;
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
«земельної ділянки, що використовується
фермерським господарством на умовах
оренди».
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
«земельних
ділянок
державних
сортовипробувальних
станцій
і
сортодільниць, які використовуються для
випробування сортів сільськогосподарських
культур».
-1411- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту: «земельних ділянок, що належать на
праві
власності
та/або
користування
ветеранам війни та особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту".

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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381.2. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:

Пропозиції та поправки до проекту

-1412- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1413- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1414- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці п’ятнадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Поставлене».
-1415- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1416- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
У разі якщо фізичній особі належать
на праві власності та/або користування одна
або декілька земельних ділянок, сукупний
розмір яких перевищує розмір, зазначений в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, сума
загального
мінімального
податкового
зобов’язання такої фізичної особи, обчислена
відповідно до пункту 381.1 цієї статті, щодо
земельних ділянок, які не звільненні від
визначення
мінімального
податкового
зобов’язання згідно із пунктом 381.4 цієї
статті, зменшується на суму Σзменш,
обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5,
де:
К – коефіцієнт, який становить 0,035;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.
-1417- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

381.2.

Відхилено

У абзаці п’ятнадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Фіксоване».
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Висновки, обґрунтування

-1418- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Вважати пунктом 381.4.

Відхилено

-1419- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-1420- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

32. Виключити із законопроекту абзац
сімнадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1421- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1422- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
У абзаці п’ятнадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Мінімальне сільськогосподарське».
-1423- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту: «земельних ділянок, що належать на
праві власності та/або користування фізичним
особам, визнаним законом особами, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи».
-1424- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту: «земель сільськогосподарських угідь
зон гарантованого добровільного відселення і
посиленого радіоекологічного контролю), і

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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хімічно забруднених сільськогосподарських
угідь, на які запроваджено обмеження щодо
ведення сільського господарства».
-1425- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац п’ятнадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1426- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці дванадцятому пункту 4 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-1427- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту: «земельних ділянок особистого
селянського господарства».
-1428- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
«земельних ділянок, що належать на праві
власності та/або користування особам з
інвалідністю першої і другої групи».
-1429- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 4 розділу І після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
«земельних ділянок, що належать на праві
власності та/або користування громадським
об’єднанням осіб з інвалідністю України,
підприємствам та організаціям, які засновані
громадськими
об’єднаннями
осіб
з
інвалідністю та спілками громадських
об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною
власністю, де протягом попереднього
календарного місяця кількість осіб з
інвалідністю, які мають там основне місце

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами);

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

роботи, становить не менш як 50 відсотків
середньооблікової
чисельності
штатних
працівників облікового складу за умови, що
фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю
становить протягом звітного періоду не менш
як 25 відсотків суми загальних витрат на
оплату праці».
-1430- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці п’ятнадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «Мінімальне» замінити
словом «Сільськогосподарське»
-1431- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1432- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

абзац 2 підпункт 38-1.2. (в редакції
проекту),
після
слів
та
символів
"(товариствами)" доповнити наступними
символами та словами: ", підприємствами та
організаціями, які засновані громадськими
об’єднаннями осіб з інвалідністю, які
перебувають у постійному користуванні"
-1433- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1434- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

381.3. Якщо платники податків належать до
однієї групи суб'єктів господарювання, то такі
платники податків, можуть розрахувати і
сплатити мінімальне податкове зобов'язання
сукупно за всіх платників, що належать до цієї
групи (сукупне мінімальне податкове
зобов'язання).
381.3.1.
Під
групою
суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
корпоративні права у кожній з яких в розмірі
більше 50 відсотків безпосередньо та/або
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опосередковано (через інших юридичних
осіб) належать одній і тій самій фізичній
особі. У разі якщо цією особою є член
фермерського господарства, зареєстрованого
як юридична особа, це фермерське
господарство вважається таким, що належить
до групи суб'єктів господарювання у разі
укладення ним договору, зазначеного в
підпункті 381.3.2 цього пункту. У цьому
випадку
фермерське
господарство,
зареєстроване як юридична особа, може
належати лише до однієї групи суб'єктів
господарювання.
381.3.2. Для розрахунку та сплати
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до цієї групи, укладають договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання, в якому визначають
з числа суб'єктів господарювання, що
належать до цієї групи, особу, відповідальну
за
розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
(відповідальну особу).
381.3.3. Договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально
посвідчений.
-1435- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим абзацом такого змісту:
"земельних ділянок, що не перевищують
0,5 площі від норми безоплатної передачі,
визначеної пунктами «в», «г», «ґ», «д»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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частиною першою статтею 121 Земельного
кодексу України"
-1436- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1437- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

33. Виключити із законопроекту абзац
вісімнадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-1438- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1439- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

20. Абзац шістнадцятий та вісімнадцятий
пункту 4 розділу I викласти в такій редакції:
“земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами)
та/або
їх
членами;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування або місцева державна
адміністрація;”
-1440- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1441- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункт 4 розділу I
після слів: “та садівничими (городницькими)
кооперативами (товариствами)” додати слова
“та їх членами”.
-1442- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац шістнадцятий ¬- вісімнадцятий та
двадцятий пункту 4 розділу I викласти в такій
редакції:
“земельних
ділянок,
що
використовуються
дачними
(дачнобудівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами) та/або їх членами;” земель
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запасу та резервного фонду невитребуваних
земельних часток (паїв), розпорядниками яких
є органи місцевого самоврядування або
місцева державна адміністрація; У разі якщо
фізичній особі належать на праві власності
та/або користування одна або декілька
земельних ділянок, сукупний розмір яких не
перевищує норм безоплатної передачі
земельних ділянок громадянам, визначених
Земельним кодексом України, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.”
-1443- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1444- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1445- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

381.3.4. Після укладення та нотаріального
посвідчення договору відповідальна особа не
пізніше
1
грудня
року,
за
який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове
зобов'язання,
подає
до
контролюючого органу заяву про розрахунок
і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання.
Контролюючий орган протягом 10
календарних
днів
може
повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
у разі:
якщо суб'єкти господарювання, вказані в
заяві, не є групою суб’єктів господарювання у
розумінні підпункту 381.3.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
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контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи;
якщо до заяви не додано належним чином
засвідчену копію договору про розрахунок і
сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання;
якщо договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання не посвідчений нотаріально;
якщо заяву подано з недодержанням
встановленої форми;
якщо заяву подано після 1 грудня року, за
який
розраховуватиметься
сукупне
мінімальне податкове зобов'язання.
У разі неприйняття заяви з підстав,
зазначених в абзацах четвертому-дев'ятому
цього підпункту, відповідальна особа може
подати повторно заяву з дотриманням строку,
визначеного в абзаці першому цього
підпункту.
-1446- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1447- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

34. Виключити із законопроекту абзац
дев’ятнадцятий пункту 4 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-1448- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

93

невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування;

-1449- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1450- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1451- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1452- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

381.3.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою податків
та інших платежів, сплачених суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань всіх суб'єктів господарювання,
що належать до цієї групи, розрахована
відповідно до вимог пункту 381.1. цієї статті;
загальна сума сплачених всіма суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
податків та інших платежів, пов’язаних з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу.
381.3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
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власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи.
-1453- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1454- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

35. Виключити із законопроекту абзац
двадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-1455- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1456- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

94

земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Абзац вісімнадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1457- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац вісімнадцятий пункту 4 розділу І
законопроекту (щодо доповнення ПКУ
статтею 38-1) викласти в такій редакції:
«невитребуваних та/або нерозподілених
земельних часток (паїв), розпорядниками яких
є органи місцевого самоврядування».
-1458- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац дев’ятнадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1459- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-1460- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

381.3.7.

Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
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мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
381.3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання.
381.3.9. У разі несплати (неперерахування)
або сплати (перерахування) не в повному
обсязі відповідальною особою сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної
групи,
несуть
солідарну
відповідальність за це порушення.
-1461- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1462- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

35. Виключити із законопроекту абзац
двадцятий пункту 4 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-1463- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

95

-1464- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1465- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«земельних
ділянок,
що
не
використовуються
за
цільовим
призначенням»
-1466- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«земельних ділянок, що використовуються
фізичними особами для сінокосіння і
випасання худоби, яка вигодовується для
власного споживання»
-1467- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«земельних ділянок, що призначені для
садівництва, загальною площею до 3 гектар,
що перебувають у власності особи з
інвалідністю»
-1468- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«земельних ділянок, що перебувають у
власності осіб з інвалідністю»
-1469- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«частин земельних ділянок, на яких
знаходяться господарські двори»
-1470- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«частин земельних ділянок, на яких
розташовані та функціонують меліоративні
системи, що використовуються спільно з
іншими землекористувачами»
-1471- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
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Висновки, обґрунтування

«земельних ділянок, які призначені для
ведення підсобного господарства, загальною
площею до 3 гектар, що перебувають у
власності фізичної особи - пенсіонера»
-1472- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Пункт 4 розділу І перед абзацом двадцятим
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Щодо відповідності земельної ділянки
або її частини вказаним у цьому пункті
виключенням власник або інший користувач
земельної ділянки може подати до
контролюючого органу повідомлення в
довільній формі, в якому вказує кадастровий
номер земельної ділянки та підставу, згідно
якої щодо такої земельної ділянки не
нараховується
мінімальне
податкове
зобов’язання. Факт відсутності підстав не
нараховувати
мінімальне
податкове
зобов’язання встановлюється судом».
-1473- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Пункт 4 Розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом двадцятим такого
змісту:
«земельних ділянок особистих селянських
господарств та/або земельних часток (паїв),
виділених в натурі (на місцевості),
розташованих в межах населених пунктів.»
У зв’язку з цим абзаци двадцятий –
двадцять другий вважати абзацами двадцять
першим – двадцять третім відповідно.
-1474- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«земельних ділянок, що використовуються
фізичними особами в межах дачних та
садівничих кооперативів»,
-1475- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«земельних ділянок, що використовуються
фізичними особами для сінокосіння і
випасання худоби».
-1476- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«земельних ділянок, що призначені для
садівництва».
-1477- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«частин земельних ділянок, на яких
знаходяться внутрігосподарські шляхи».
-1478- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

1. Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«частин земельних ділянок, на яких
розташовані та функціонують меліоративні
системи».
-1479- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу
дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«частин земельних ділянок, що повністю
або частково складаються із заболочених
земель».
-1480- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 4 розділу І перед абзацом
двадцятим доповнити новим абзацом такого
змісту:
«Щодо відповідності земельної ділянки
або її частини вказаним у цьому пункті
виключенням власник або інший користувач
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№

96

Редакція, прийнята в першому читанні

У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

земельної ділянки може подати до
контролюючого органу повідомлення в
довільній формі, в якому вказує кадастровий
номер земельної ділянки та підставу, згідно
якої щодо такої земельної ділянки не
нараховується
мінімальне
податкове
зобов’язання. Факт відсутності підстав не
нараховувати
мінімальне
податкове
зобов’язання встановлюється контролюючим
органом в порядку проведення фактичної
перевірки».
-1481- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Після абзацу дев'ятнадцятого пункту 4
розділу І законопроекту доповнити двома
абзацами такого змісту:
"земельних ділянок, набутих банком або
іншою фінансовою установою у власність, у
рахунок погашення зобов’язань за договором
кредиту (позики), визнаних в балансі як
необоротний актив, отримуваний для
продажу;
земельних ділянок на яких розташовані
об’єкти нерухомості, набуті банком або
іншою фінансовою установою у власність в
рахунок погашення зобов’язань за договором
кредиту (позики), визнаних в балансі як
необоротний
актив
отримуваний
для
продажу".
-1482- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац 20 замінити абзацами такого змісту:
земельної ділянки/земельних ділянок,
розмір/сукупний
розмір
якої/яких
не
перевищує розмір, зазначений у абзаці
третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу;
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, розмір/сукупний
розмір
якої/яких
перевищує
розмір,
зазначений у абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Кодексу,
мінімальне
податкове
зобов’язання/загальне мінімальне податкове
зобов'язання
визначається
з
розміру/сукупного
розміру
земельної
ділянки/ділянок, що перевищує розмір
зазначений у абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
Розмір такого перевищення визначається
за кожною окремою земельною ділянкою за
формулою:
Sпі = Si – (Si*K), де:
Sпі – площа з якої визначається мінімальне
податкове зобов’язання, га;
Si - розмір ділянки, га; K – коефіцієнт, який
визначається шляхом ділення розміру, що
зазначений у абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу на сукупний розмір усіх земельних
ділянок”.
-1483- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 4 розділу I
виключити.
-1484- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці двадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «поставлене».
-1485- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1486- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

381.4.

Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для:
земельних ділянок, що використовуються
дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими (городницькими) кооперативами
(товариствами);
земель запасу;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування;
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
земельних ділянок, які належать фізичним
особам на праві власності та/або користування
і станом на 1 липня 2021 року знаходилися в
межах населених пунктів.
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.
-1487- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці двадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «фіксоване».
-1488- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна
або декілька земельних ділянок, сукупний
розмір яких перевищує розмір, зазначений
в абзаці третьому підпункту 165.1.24
пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, то
мінімальне податкове зобов’язання для
таких земельних ділянок визначається
тільки з частини, що перевищує розмір,
зазначений в абзаці третьому підпункту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
-1489- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1490- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

36. Виключити із законопроекту абзац
двадцяти перший пункту 4 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-1491- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1492- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

21. Абзац двадцятий та двадцять перший
пункту 4 розділу I викласти в такій редакції:
“У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує норм безоплатної передачі
земельних ділянок громадянам, визначених
Земельним кодексом України, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається. У разі передачі в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування земельних ділянок мінімальне
зобов’язання визначається для орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок у порядку, визначеному
цим Кодексом за період, що обраховується з
моменту проведення державної реєстрації
набутого права”
-1493- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці двадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «мінімальне сільськогосподарське».
-1494- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац дев’ятнадцятий пункту 4 розділу І
викласти в такій редакції:

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

«У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує 2 гектари, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
-1495- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 4 Розділу І
законопроекту виключити.
-1496- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Пункт 4 розділу І після абзацу двадцятого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Загальне
мінімальне
податкове
зобов’язання фізичних осіб, фізичних осібпідприємців, фермерських господарств та
домогосподарств не може бути більшим за 18
відсотків прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленої на дату
нарахування
мінімального
податкового
зобов’язання.
Для
фермерських
та
домогосподарств гранична сума мінімального
податкового зобов’язання визначається із
розрахунку на кожного повнолітнього члена
такого господарства».
-1497- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

В абзаці двадцятому пункту 4 розділу І
законопроекту слова та цифри "розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу" замінити словами "двох гектарів"
-1498- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці сімнадцятому пункту 4 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-1499- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац дев’ятнадцятий пункту 4 розділу І
викласти в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

«У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує 1 гектар, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
-1500- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці двадцятому пункту 4 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «сільськогосподарське».
-1501- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 4 розділу I
викласти в такій редакції:
“У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує норм безоплатної передачі
земельних ділянок громадянам, визначених
Земельним кодексом України, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається”.
-1502- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзаци двадцятий та двадцять перший
пункту 4 Розділу І (щодо доповнення новим
пунктом 381.2. нової статті 381 Податкового
кодексу України) замінити абзацами такого
змісту:
«У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства та/або
індивідуального
садівництва,
сукупний
розмір яких не перевищує 1 гектару,
мінімальне податкове зобов’язання для таких
земельних ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.».
-1503- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац дев’ятнадцятий пункту 4 розділу І
викласти в такій редакції:
«У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує 1,5 гектари, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається».
-1504- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 381.2. статті 381 Податкового
кодексу України після абзацу шостого
доповнити такими абзацами:
«Якщо платник податків - юридична особа
безпосередньо
володіє
корпоративними
правами у розмірі більше 50 відсотків у інших
юридичних особах, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення, то
такий платник податку за заявами відповідних
юридичних
осіб,
поданими
до
контролюючого органу, може розрахувати
мінімальне податкове зобов’язання за себе та
відповідних юридичних осіб сукупно.
Якщо голова фермерського господарства,
зареєстрованого як юридична особа, володіє
корпоративними правами у розмірі більше 50
відсотків у іншій юридичній особі, то
відповідна юридична особа, за заявою,
поданою
до
контролюючого
органу
фермерським
господарством,
може
розрахувати
мінімальне
податкове
зобов’язання за себе та фермерське
господарство сукупно.
Для сукупного розрахунку мінімального
податкового зобов'язання платника податку та
різниці між сумою загального мінімального

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

податкового зобов’язання платника податку
та сумою сплачених таким платником
податків та інших платежів враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань цього платника податку та
відповідних юридичних осіб, розрахована
відповідно до вимог пункту 381.1. цієї статті;
загальна сума сплачених цим платником та
відповідними юридичними особами податків
та
інших
платежів,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу.
Фермерське господарство, зареєстроване
як юридична особа, може зазначатися у
сукупному
розрахунку
мінімального
податкового зобов'язання лише одного
платника податку.
Форма заяви про сукупний розрахунок
мінімального податкового зобов'язання та
форма
такого
сукупного
розрахунку
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.».
-1505- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцять перший пункту 4 розділу I
виключити.
-1506- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац двадцять перший пункту 4 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі передачі права користування
земельними ділянками на умовах оренди
(суборенди), емфітевзису або на інших
умовах, мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.»
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Висновки, обґрунтування

-1507- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці двадцять першому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «поставлене».
-1508- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1509- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.
-1510- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

381.5.

Відхилено

виключити
-1511- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено
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У абзаці двадцять першому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «фіксоване».
-1512- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Відхилено

Пункт 38-1.2 статті 38-1 Розділу І викласти
в наступній редакції: «після абзацу п’ятого,
викладеного у редакції «та безумовного
(обов'язкового) відселення, що зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської катастрофи» доповнити
новим абзацом шостим, який викласти в
наступній редакції: «земельних ділянок,
набутих банком або іншою фінансовою
установою у власність, у рахунок погашення
зобов’язань за договором кредиту (позики),
визнаних в балансі як необоротний актив,
отримуваний для продажу».
-1513- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Відхилено

Пункт 38-1.2 статті 38-1 Розділу І викласти
в наступній редакції : «після абзацу шостого в
редакції «земельних ділянок, набутих банком
або іншою фінансовою установою у власність,
в рахунок погашення зобов’язань за
договором кредиту (позики), визнаних в
балансі як необоротний актив отримуваний
для продажу», сьомий абзац викласти в
наступній редакції: «з земельних ділянок на
яких розташовані об’єкти нерухомості, набуті
банком або іншою фінансовою установою у
власність в рахунок погашення зобов’язань за
договором кредиту (позики), визнаних в
балансі як необоротний актив отримуваний
для продажу».
-1514- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В зв’язку з доповненням пункту 38-1.2
статті 381 Розділу І абзацами шостим і
сьомим, вважати абзац шостий пункту 38-1.2
статті 381 Розділу І абзацом восьмим, який
викладений у запропонованій урядом редакції
«У разі, якщо фізичній особі належать на
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правах власності та/або користування одна
або декілька земельних ділянок, сукупний
розмір яких не перевищує розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу, мінімальне податкове зобов’язання
для таких земельних ділянок не визначається»
-1515- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

-1516- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)

Відхилено

Пункт 381.2 статті 381 Розділу І викласти в
наступній редакції: «після абзацу п’ятого,
викладеного у редакції «та безумовного
(обов'язкового) відселення, що зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської катастрофи» доповнити
новим абзацом шостим, який викласти в
наступній редакції: «земельних ділянок,
набутих банком або іншою фінансовою
установою у власність, у рахунок погашення
зобов’язань за договором кредиту (позики),
визнаних в балансі як необоротний актив,
отримуваний для продажу».
-1517- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)

Відхилено

381.2

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

381

1. Пункт
статті
Розділу І викласти
в наступній редакції : «після абзацу шостого в
редакції «земельних ділянок, набутих банком
або іншою фінансовою установою у власність,
в рахунок погашення зобов’язань за
договором кредиту (позики), визнаних в
балансі як необоротний актив отримуваний
для продажу», сьомий абзац викласти в
наступній редакції: «з земельних ділянок на
яких розташовані об’єкти нерухомості, набуті
банком або іншою фінансовою установою у
власність в рахунок погашення зобов’язань за
договором кредиту (позики), визнаних в
балансі як необоротний актив отримуваний
для продажу».
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Висновки, обґрунтування

-1518- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)

Відхилено

В зв’язку з доповненням пункту 381.2
статті 381 Розділу І абзацами шостим і сьомим,
вважати абзац шостий пункту 381.2 статті 381
Розділу І абзацом восьмим, який викладений у
запропонованій урядом редакції «У разі, якщо
фізичній особі належать на правах власності
та/або користування одна або декілька
земельних ділянок, сукупний розмір яких не
перевищує розміру, зазначеного в абзаці
третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається»
-1519- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Абзац двадцять перший пункту 4 розділу І
викласти у наступній редакції:
«У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
лише для орендарів, користувачів на інших
умовах таких земельних ділянок у порядку,
визначеному
цим
Кодексом,
та
не
визначається для власників переданих
земельних ділянок»
-1520- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-1521- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

37. Виключити із законопроекту абзац
двадцять другий пункту 4 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-1522- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1523- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 381 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 381.2

Відхилено
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викласти в новій редакції: «381.2. Сума
загального
мінімального
податкового
зобов’язання фізичної особи обчислена
відповідно до пункту 381.1 цієї статті,
зменшується на суму Σзменш, обчислену за
такою формулою: Σзменш = К ×сНГО × 0,5,
де: К – коефіцієнт, який становить 0,04; сНГО
- значення нормативної грошової оцінки 1 га
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області за податковою адресою платника
податків.»
-1524- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
У абзаці двадцять першому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити
словом
«мінімальне
сільськогосподарське».
-1525- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису».
-1526- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
1. Абзац двадцяти перший пункту 4
Розділу І законопроекту виключити.
-1527- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 4 розділу І доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Повним календарним місяцем в цілях
застосування цього пункту є місяць в якому
земельна ділянка перебуває у власності,
оренді, користуванні на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису) платника
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податків з першого по останній календарний
день».
-1528- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
1) пункт 381.2 у пункті 4 розділу І проекту
доповнити абзацом такого змісту:
"Мінімальне податкове зобов’язання у
відповідному податковому (звітному) році не
визначається
для
земельних
ділянок,
сільськогосподарські рослини, насадження
та/або сільськогосподарські тварини на яких
знищені або загиблі внаслідок дії обставин
непереборної сили, що підтверджується
відповідно до законодавства";
-1529- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці вісімнадцятому пункту 4 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-1530- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
. У абзаці двадцять першому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «сільськогосподарське».
-1531- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
Абзац двадцять перший пункту 4 розділу I
після слів: “користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом «доповнити
словами “за період, що обраховується з
моменту проведення державної реєстрації
набутого права».
-1532- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 381 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 381.2 викласти
в новій редакції:
«381.2. Сума загального мінімального
податкового зобов’язання фізичної особи
обчислена відповідно до пункту 381.1 цієї

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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381.3. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому

статті, зменшується на суму Σзменш,
обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5,
де:
К – коефіцієнт, який становить 0,04;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.»
-1533- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 381 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 381.2
викласти в новій редакції:
«381.2. Сума загального мінімального
податкового зобов’язання фізичної особи
обчислена відповідно до пункту 381.1 цієї
статті, зменшується на суму Σзменш,
обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5,
де:
К – коефіцієнт, який становить 0,04;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.»
-1534- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 381.3. статті 381 Податкового
кодексу України доповнити такими абзацами:
«У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису, для розрахунку різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та сумою сплачених податків,
зборів та інших платежів, податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховуються у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний

Висновки, обґрунтування
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припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів”.

актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису;
Платник податку, який використовує
земельну ділянку на праві емфітевзису, що
виникло до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» може зменшити
суму мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
другого цього пункту не застосуванню щодо
такої земельної ділянки.».
-1535- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Статтю 381 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту доповнити новим
пунктом 381.4 наступного змісту:
«381.4. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для: земельних ділянок, що
використовуються
дачними
(дачнобудівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування;
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
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податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.»
-1536- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Статтю 381 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту доповнити новим
пунктом 381.5 наступного змісту:
«381.5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
– починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.»
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-1537- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
1. Статтю 381 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту доповнити
новим пунктом 381.6 наступного змісту:
«381.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві
емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»
може
зменшити
суму
мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого цього пункту не застосуванню щодо
такої земельної ділянки.»
-1538- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після абзацу двадцять другого пункту 4
Розділу І доповнити новими абзацами
наступного змісту:
«Пункт 46.6 статті 46 викласти у такій
редакції:
«46.6. Якщо в результаті запровадження
нового
податку
або
зміни
правил
оподаткування
змінюються
форми
податкових декларацій, центральний орган

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику,
який затвердив такі форми, зобов'язаний
оприлюднити нові форми податкових
декларацій.
Затвердження нових форм податкових
декларацій центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику, здійснюється
до набрання чинності законом щодо
запровадження нового податку або не пізніше
90 календарних днів з дня набрання чинності
законом щодо змін правил оподаткування.
Впровадження у роботу програмного
забезпечення електронного кабінету нових
форм податкових декларацій здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, не
пізніше 60 календарних днів з дня
затвердження таких форм.
Перевірка коректності впровадження у
роботу
програмного
забезпечення
електронного
кабінету
нових
форм
податкових
декларацій
забезпечується
шляхом не менше 30-денного строку його
функціонування у тестовому режимі, за
позитивного результату якого центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, на своєму офіційному
веб-сайті розміщує повідомлення про
готовність
впровадження
у
роботу
програмного забезпечення електронного
кабінету нових форм податкових декларацій.
Нові форми податкових декларацій
набирають чинності для складання звітності
за податковий період, що настає за
податковим
періодом
розміщення
на
офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, повідомлення про
готовність
впровадження
у
роботу
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програмного забезпечення електронного
кабінету нових форм податкових декларацій.
До визначення нових форм податкових
декларацій є чинними форми податкових
декларацій, чинні до такого визначення.
Після внесення змін до нормативноправових актів з питань оподаткування
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, повинен здійснити
заходи, пов'язані з оприлюдненням та
застосуванням таких змін.
Вимоги статей 46 - 50 цього Кодексу не
поширюються на декларування товарів
(продукції), ввезених на митну територію
України або вивезених з неї відповідно до
митного законодавства України (крім
випадків, визначених у цих статтях), а також
на інше інформаційне декларування, яке
містить економічні відомості про суб'єктів
оподаткування, що не стосуються обчислення
податків.»».
-1539- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після абзацу двадцять другого пункту 4
Розділу І (щодо доповнення новою статтею
381 Податкового кодексу України) доповнити
новими абзацами такого змісту:
«381.4. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Платник податку, який використовує
земельну ділянку на праві емфітевзису, що
виникло до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» може зменшити
суму мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого цього пункту не застосуванню щодо
такої земельної ділянки.».
-1540- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Статтю 381 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту доповнити новим
пунктом 381.6 наступного змісту:
«381.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві
емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»
може
зменшити
суму
мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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першого цього пункту не застосуванню щодо
такої земельної ділянки.»
-1541- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Статтю 381 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту доповнити новим
пунктом 381.4 наступного змісту:
«381.4. Мінімальне податкове зобов’язання
не визначається для: земельних ділянок, що
використовуються
дачними
(дачнобудівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування;
земельних ділянок зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається.
У разі передачі в оренду (суборенду),
емфітевзис або інше користування земельних
ділянок мінімальне зобов’язання визначається
для орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок у порядку,
визначеному цим Кодексом.»
-1542- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
1. Статтю 381 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту доповнити
новим пунктом 381.5 наступного змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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«381.5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
– починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.»
-1543- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1544- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцять другий пункту 4 розділу I
виключити.
-1545- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

1. Статтю 38-1 доповнити пунктом
четвертим наступного змісту:
38-1.4. Сума загального мінімального
податкового зобов’язання фізичної особи
обчислена відповідно до пункту 381.1 цієї
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Висновки, обґрунтування

статті, зменшується на суму Σзменш,
обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5,
де: К – коефіцієнт, який становить 0,04;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків.
-1546- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці двадцять другому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «поставлене».
-1547- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці двадцять другому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «поставленого».
-1548- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-1549- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

381.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
Платник податку, який використовує
земельну ділянку на праві емфітевзису, що
виникло до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень», може обчислити
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суму мінімального податкового зобов’язання
щодо
такої
земельної
ділянки
із
застосуванням значення коефіцієнта «К», що
дорівнює 0,02. У цьому випадку положення
абзацу першого цього пункту не підлягає
застосуванню щодо такої земельної ділянки».
-1550- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1551- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці двадцять другому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «фіксоване».
-1552- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці двадцять другому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-1553- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.4.
Якщо
платники
податків
належать до однієї групи суб'єктів
господарювання,
то
такі
платники
податків, можуть розрахувати і сплатити
мінімальне
податкове
зобов'язання
сукупно за всіх платників, що належать до
цієї групи (сукупне мінімальне податкове
зобов'язання).
-1554- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.4.1.
Під
групою
суб'єктів
господарювання
у
цьому
пункті
розуміються юридичні особи, що є
власниками або користувачами земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення, корпоративні права у кожній
з яких в розмірі більше 50 відсотків
безпосередньо та/або опосередковано (через
інших юридичних осіб) належать одній і тій
самій фізичній особі. У разі якщо цією
особою є член фермерського господарства,
зареєстрованого як юридична особа, це

Відхилено

Відхилено
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фермерське
господарство
вважається
таким, що належить до групи суб'єктів
господарювання у разі укладення ним
договору, зазначеного в підпункті 381.3.2
цього пункту. У цьому випадку фермерське
господарство, зареєстроване як юридична
особа, може належати лише до однієї групи
суб'єктів господарювання.
-1555- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.4.2. Для розрахунку та сплати
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання,
що належать до цієї групи, укладають
договір про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання, в
якому визначають з числа суб'єктів
господарювання, що належать до цієї
групи, особу, відповідальну за розрахунок і
сплату
сукупного
мінімального
податкового зобов'язання (відповідальну
особу).
-1556- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.4.3. Договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально
посвідчений.
-1557- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.4.4.
Після
укладення
та
нотаріального
посвідчення
договору
відповідальна особа не пізніше 1 грудня
року, за який розраховуватиметься
сукупне
мінімальне
податкове
зобов'язання, подає до контролюючого
органу заяву про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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мінімального податкового зобов'язання.
Контролюючий
орган
протягом
10
календарних днів може повідомити
відповідальну особу про неприйняття
заяви, зазначеної в абзаці першому цього
підпункту
у
разі:
якщо
суб'єкти
господарювання, вказані в заяві, не є
групою суб’єктів господарювання у
розумінні підпункту 381.4.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше
прийнятій контролюючими органами від
іншої відповідальної особи; якщо до заяви
не додано належним чином засвідчену
копію договору про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання; якщо договір про розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового зобов'язання не посвідчений
нотаріально; якщо заяву подано з
недодержанням встановленої форми; якщо
заяву подано після 1 грудня року, за який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове
зобов'язання.
У
разі
неприйняття заяви з підстав, зазначених в
абзацах
четвертому-дев'ятому
цього
підпункту, відповідальна особа може
подати повторно заяву з дотриманням
строку, визначеного в абзаці першому
цього підпункту.
-1558- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.4.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою
податків та інших платежів, сплачених
суб'єктами господарювання, що належать
до цієї групи, враховуються: загальна сума
мінімальних податкових зобов’язань всіх
суб'єктів господарювання, що належать до
цієї групи, розрахована відповідно до вимог

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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пункту 381.1. цієї статті; загальна сума
сплачених
всіма
суб'єктами
господарювання, що належать до цієї
групи, податків та інших платежів,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або орендою (емфітевзисом) земельних
ділянок, розрахована відповідно до вимог
пункту 286.8 статті 286 цього Кодексу
та/або вимог статті 2971 цього Кодексу.
-1559- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.4.6. При позитивному значенні
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в
податковій декларації суму земельного
податку (у разі якщо відповідальна особа є
платником
податку
на
прибуток
підприємств) або єдиного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
єдиного податку), що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку,
до
відповідного
місцевого
бюджету у розмірі, пропорційному частці
земельних ділянок, розташованих на
території
відповідної
територіальної
громади, у загальній площі земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками
або
користувачами
яких
є
суб'єкти
господарювання,
що
належать
до
відповідної групи.
-1560- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
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Відхилено

Відхилено
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381.4.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання
затверджуються центральним органом
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування
та
реалізує
державну
податкову політику.
-1561- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.4.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання,
що
належать
до
відповідної групи, від обов'язку розрахунку
та сплати мінімального податкового
зобов’язання.
-1562- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.4.9.
У
разі
несплати
(неперерахування)
або
сплати
(перерахування) не в повному обсязі
відповідальною
особою
сукупного
мінімального податкового зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи, несуть солідарну
відповідальність за це порушення.
-1563- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
381.5. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для
розрахунку різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів та інших
платежів, податок на доходи фізичних осіб
та військовий збір, сплачені під час
здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховуються у
частці, розрахованій пропорційно до річної
суми
нарахованої
амортизації
на
нематеріальний актив у вигляді права
користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису; Платник податку,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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який використовує земельну ділянку на
праві емфітевзису, що виникло до
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів
України
щодо
забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень»
може
зменшити
суму
мінімального
податкового зобов’язання, обчислену щодо
такої земельної ділянки на 50 відсотків. У
цьому випадку положення абзацу першого
цього пункту не підлягає застосуванню
щодо такої земельної ділянки.
-1564- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Доповнити статтею 381 такого змісту:
«Стаття 381. Визначення мінімального
податкового зобов’язання 381.1. Мінімальне
податкове зобов’язання (МПЗ) обчислюється
за формулою: МПЗ = НГО × S × К× М / 12, де:
МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки: для земельної ділянки,
нормативна грошова оцінка якої проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га відповідної
земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до
порядку, встановленого цим Кодексом; для
земельної ділянки, нормативна грошова
оцінка якої не проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області з урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно до порядку, встановленого цим
Кодексом; S – площа земельної ділянки, га; М
– кількість календарних місяців, протягом
яких земельна ділянка перебуває у власності,
оренді, користуванні на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису) платника
податків; К – коефіцієнт, який становить
0,035.
При
обчисленні
мінімального
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податкового зобов’язання щодо земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02. При
обчислені
мінімального
податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності такої юридичної особи, або інших
юридичних осіб, а також земельних ділянок
державної і комунальної власності, значення
коефіцієнта «К» дорівнює 0,02 Мінімальне
податкове зобов’язання визначається за
період володіння (користування) земельною
ділянкою, який припадає на календарний рік,
що передує податковому (звітному) року.
381.2. У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких перевищує розмір, зазначений в абзаці
третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу, сума загального
мінімального податкового зобов’язання такої
фізичної особи, обчислена відповідно до
пункту 381.1 цієї статті, щодо земельних
ділянок, які не звільненні від визначення
мінімального
податкового
зобов’язання
згідно із пунктом 381.4 цієї статті,
зменшується на суму Σзменш, обчислену за
такою формулою: Σзменш = К ×сНГО × 0,5,
де: К – коефіцієнт, який становить 0,035;
сНГО - значення нормативної грошової
оцінки 1 га ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області за податковою адресою
платника податків. 381.3. Якщо платники
податків належать до однієї групи суб'єктів
господарювання, то такі платники податків,
можуть розрахувати і сплатити мінімальне
податкове зобов'язання сукупно за всіх
платників, що належать до цієї групи (сукупне
мінімальне податкове зобов'язання). 381.3.1.
Під групою суб'єктів господарювання у цьому
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пункті розуміються юридичні особи, що є
власниками або користувачами земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
корпоративні права у кожній з яких в розмірі
більше 50 відсотків безпосередньо та/або
опосередковано (через інших юридичних
осіб) належать одній і тій самій фізичній
особі. У разі якщо цією особою є член
фермерського господарства, зареєстрованого
як юридична особа, це фермерське
господарство вважається таким, що належить
до групи суб'єктів господарювання у разі
укладення ним договору, зазначеного в
підпункті 381.3.2 цього пункту. У цьому
випадку
фермерське
господарство,
зареєстроване як юридична особа, може
належати лише до однієї групи суб'єктів
господарювання. 381.3.2. Для розрахунку та
сплати сукупного мінімального податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до цієї групи, укладають договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання, в якому визначають
з числа суб'єктів господарювання, що
належать до цієї групи, особу, відповідальну
за
розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
(відповідальну особу). 381.3.3. Договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально посвідчений. 381.3.4. Після
укладення та нотаріального посвідчення
договору відповідальна особа не пізніше 1
грудня року, за який розраховуватиметься
сукупне мінімальне податкове зобов'язання,
подає до контролюючого органу заяву про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання за себе та всіх
платників, що належать до цієї групи. До
заяви додається належним чином засвідчена
копія договору про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
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зобов'язання. Контролюючий орган протягом
10 календарних днів може повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
у разі: якщо суб'єкти господарювання, вказані
в заяві, не є групою суб’єктів господарювання
у розумінні підпункту 381.3.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи; якщо до заяви не додано
належним чином засвідчену копію договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання; якщо
договір про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання не
посвідчений нотаріально; якщо заяву подано з
недодержанням встановленої форми; якщо
заяву подано після 1 грудня року, за який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове зобов'язання. У разі неприйняття
заяви з підстав, зазначених в абзацах
четвертому-дев'ятому
цього
підпункту,
відповідальна особа може подати повторно
заяву з дотриманням строку, визначеного в
абзаці першому цього підпункту. 381.3.5. Для
розрахунку
сукупного
мінімального
податкового зобов'язання та різниці між
сумою сукупного мінімального податкового
зобов’язання та сумою податків та інших
платежів,
сплачених
суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
враховуються: загальна сума мінімальних
податкових зобов’язань всіх суб'єктів
господарювання, що належать до цієї групи,
розрахована відповідно до вимог пункту
381.1. цієї статті; загальна сума сплачених
всіма суб'єктами господарювання, що
належать до цієї групи, податків та інших
платежів, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або орендою (емфітевзисом)
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земельних ділянок, розрахована відповідно до
вимог пункту 286.8 статті 286 цього Кодексу
та/або вимог статті 2971 цього Кодексу.
381.3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи. 381.3.7. Форма заяви,
зазначеної у цьому пункті, та форма
розрахунку
сукупного
мінімального
податкового зобов'язання затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову
політику.
381.3.8.
Сплата
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання відповідальною особою звільняє
всіх інших суб'єктів господарювання, що
належать до відповідної групи, від обов'язку
розрахунку
та
сплати
мінімального
податкового зобов’язання. 381.3.9. У разі
несплати (неперерахування) або сплати
(перерахування) не в повному обсязі
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відповідальною
особою
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної
групи,
несуть
солідарну
відповідальність за це порушення. 381.4.
Мінімальне податкове зобов’язання не
визначається для: земельних ділянок, що
використовуються
дачними
(дачнобудівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель
запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування; земельних ділянок зон
відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи. земельних ділянок, які належать
фізичним особам на праві власності та/або
користування і станом на 1 липня 2021 року
знаходилися в межах населених пунктів. У
разі якщо фізичній особі належать на праві
власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається. У разі передачі в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування земельних ділянок мінімальне
зобов’язання визначається для орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок у порядку, визначеному
цим Кодексом. 381.5. У разі переходу права
власності або права користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на
земельну
ділянку,
віднесену
до
сільськогосподарських угідь, від одного
власника, орендаря, користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
до іншого власника, орендаря, користувача на
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інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) протягом календарного року,
мінімальне податкове зобов’язання щодо
такої земельної ділянки визначається для
попереднього
власника,
орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів. 381.6. У разі використання
земельної ділянки на праві емфітевзису, для
розрахунку різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів та інших
платежів, податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві
емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»,
може
обчислити
суму
мінімального податкового зобов’язання щодо
такої земельної ділянки із застосуванням
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значення коефіцієнта «К», що дорівнює 0,02.
У цьому випадку положення абзацу першого
цього пункту не підлягає застосуванню щодо
такої земельної ділянки»
-1565- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Після статті 38 доповнити новою статтею
381 такого змісту: «Стаття 381. Визначення
мінімального податкового зобов’язання 381.1.
Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ)
обчислюється за формулою: МПЗ = НГО × S ×
К× М / 12, де: МПЗ – мінімальне податкове
зобов’язання; НГО – нормативна грошова
оцінка 1 га земельної ділянки: для земельної
ділянки, нормативна грошова оцінка якої
проведена, – нормативна грошова оцінка 1 га
відповідної земельної ділянки з урахуванням
коефіцієнта індексації, що визначається у
встановленому цим Кодексом порядку; для
земельної ділянки, нормативна грошова
оцінка якої не проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області з урахуванням
коефіцієнта індексації, що визначається у
встановленому цим Кодексом порядку; S –
площа земельної ділянки, га; М – кількість
календарних місяців, протягом яких земельна
ділянка перебуває у власності, оренді,
користуванні на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) платника податків; К
– коефіцієнт, який становить 0,04. При
обчисленні
мінімального
податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02. При
обчислені
мінімального
податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності цієї та/або іншої юридичної особи, а
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Відхилено

451

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

також земельних ділянок державної і
комунальної власності, значення коефіцієнта
«К» дорівнює 0,02. Мінімальне податкове
зобов’язання
визначається
за
період
володіння
(користування)
земельною
ділянкою, який припадає на календарний рік,
що передує податковому (звітному) року.
381.2.
Сума
загального
мінімального
податкового зобов’язання фізичної особи,
обчислена відповідно до пункту 381.1 цієї
статті, щодо земельних ділянок, які не
звільненні від визначення мінімального
податкового зобов’язання відповідно до
пункту 381.4 цієї статті, за умови якщо такій
фізичній особі належать на праві власності
та/або користування одна або декілька
земельних ділянок, сукупний розмір яких
перевищує розмір, зазначений в абзаці
третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу, зменшується на
суму Σзменш, обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5, де: К – коефіцієнт,
який становить 0,04; сНГО - значення
нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області за
податковою адресою платника податків.
381.3. Якщо платники податків належать до
однієї групи суб'єктів господарювання, то такі
платники податків можуть розрахувати і
сплатити мінімальне податкове зобов'язання
сукупно за всіх платників, що належать до цієї
групи (сукупне мінімальне податкове
зобов'язання). 381.3.1. Під групою суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками,
орендарями чи користувачами на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, корпоративні права у кожній з
яких в розмірі більше 50 відсотків
безпосередньо та/або опосередковано (через
інших юридичних осіб) належать одній і тій
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самій фізичній особі. У разі якщо цією особою
є
член
фермерського
господарства,
зареєстрованого як юридична особа, це
фермерське господарство вважається таким,
що
належить
до
групи
суб'єктів
господарювання у разі укладення ним
договору, зазначеного в підпункті 381.3.2
цього пункту. У цьому випадку фермерське
господарство, зареєстроване як юридична
особа, може належати лише до однієї групи
суб'єктів господарювання. 381.3.2. Для
розрахунку та сплати сукупного мінімального
податкового зобов'язання всі суб'єкти
господарювання, що належать до групи
суб'єктів господарювання, укладають договір
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання, в
якому визначають з числа суб'єктів
господарювання, що належать до цієї групи,
особу, відповідальну за розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання (відповідальну особу). 381.3.3.
Договір про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання має
бути нотаріально посвідчений. 381.3.4.
Відповідальна особа не пізніше 1 грудня року,
за який розраховуватиметься сукупне
мінімальне податкове зобов'язання, подає до
контролюючого органу заяву про розрахунок
і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання.
Контролюючий
орган
протягом
10
календарних
днів
може
повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
лише у разі: якщо суб'єкти господарювання,
зазначені у відповідній заяві, не є групою
суб’єктів господарювання у розумінні
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підпункту 381.3.1 цього пункту; якщо
фермерське господарство, зазначене у заяві,
вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи; якщо до заяви не додано
належним чином засвідчену копію договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання; якщо
договір про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання не
посвідчений нотаріально; якщо заяву подано з
недодержанням встановленої форми; якщо
заяву подано після 1 грудня року, за який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове зобов'язання. У разі неприйняття
заяви з підстав, зазначених в абзацах
четвертому-дев'ятому
цього
підпункту,
відповідальна особа може подати повторно
заяву з дотриманням строку, визначеного в
абзаці першому цього підпункту. 381.3.5. Для
розрахунку
сукупного
мінімального
податкового зобов'язання та різниці між
сумою сукупного мінімального податкового
зобов’язання та сумою податків та інших
платежів,
сплачених
суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи
суб’єктів господарювання, враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань всіх суб'єктів господарювання,
що належать до цієї групи, розрахована
відповідно до вимог пункту 381.1. цієї статті;
загальна сума сплачених всіма суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
податків та інших платежів, пов’язаних з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971
цього
Кодексу.
381.3.6.
При
позитивному значенні різниці між сумою
сукупного
мінімального
податкового
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зобов’язання та загальною сумою податків та
інших платежів, зазначеною в абзаці третьому
підпункту 381.3.5 цього пункту, відповідальна
особа зобов’язана збільшити визначену в
податковій декларації суму земельного
податку (у разі якщо відповідальна особа є
платником податку на прибуток підприємств)
або єдиного податку (у разі якщо
відповідальна особа є платником єдиного
податку), що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення. Збільшена
сума податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи суб’єктів господарювання.
381.3.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
381.3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання.
381.3.9. У разі несплати (неперерахування)
або сплати (перерахування) не в повному
обсязі відповідальною особою сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи суб’єктів господарювання,
несуть солідарну відповідальність за це
порушення. 381.4. Мінімальне податкове
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зобов’язання не визначається для: земельних
ділянок, що використовуються дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель
запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування; земельних ділянок зон
відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи. земельних ділянок, які належать
фізичним особам на праві власності та/або
користування, за умови, що такі земельні
ділянки станом на 1 липня 2021 року
знаходилися в межах населених пунктів. У
разі якщо фізичній особі належать на праві
власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається. У разі передачі в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування земельних ділянок мінімальне
зобов’язання визначається для орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок у порядку, визначеному
цим Кодексом. 381.5. У разі переходу права
власності або права користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на
земельну
ділянку,
віднесену
до
сільськогосподарських угідь, від одного
власника, орендаря, користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
до іншого власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) протягом календарного року,
мінімальне податкове зобов’язання щодо
такої земельної ділянки визначається для
попереднього
власника,
орендаря,
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користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів. 381.6. У разі використання
земельної ділянки на праві емфітевзису, для
розрахунку різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів та інших
платежів, податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві
емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»
може
зменшити
суму
мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого цього пункту не застосовується щодо
такої земельної ділянки.».
-1566- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Пункт 381.3 викласти в такій редакції:
"381.3. Якщо платники податків належать
до однієї групи суб'єктів господарювання, то
такі платники податків, можуть розрахувати і
сплатити мінімальне податкове зобов'язання
сукупно за всіх платників, що належать до цієї
групи (сукупне мінімальне податкове
зобов'язання).
-1567- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.3.1
такого змісту:
"381.3.1.
Під
групою
суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
корпоративні права у кожній з яких в розмірі
більше 50 відсотків безпосередньо та/або
опосередковано (через інших юридичних
осіб) належать одній і тій самій фізичній
особі. У разі якщо цією особою є член
фермерського господарства, зареєстрованого
як юридична особа, це фермерське
господарство вважається таким, що належить
до групи суб'єктів господарювання у разі
укладення ним договору, зазначеного в
підпункті 381.3.2 цього пункту. У цьому

Висновки, обґрунтування
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випадку
фермерське
господарство,
зареєстроване як юридична особа, може
належати лише до однієї групи суб'єктів
господарювання."
-1568- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.3.2
такого змісту:
"381.3.2. Для розрахунку та сплати
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до цієї групи, укладають договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання, в якому визначають
з числа суб'єктів господарювання, що
належать до цієї групи, особу, відповідальну
за
розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
(відповідальну особу)."
-1569- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.3.3
такого змісту:
"381.3.3. Договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально
посвідчений."

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
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-1570- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.3.4
такого змісту:
"381.3.4. Після укладення та нотаріального
посвідчення договору відповідальна особа не
пізніше
1
грудня
року,
за
який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове
зобов'язання,
подає
до
контролюючого органу заяву про розрахунок
і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання.
Контролюючий орган протягом 10
календарних
днів
може
повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
у разі:
якщо суб'єкти господарювання, вказані в
заяві, не є групою суб’єктів господарювання у
розумінні підпункту 381.3.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи;
якщо до заяви не додано належним чином
засвідчену копію договору про розрахунок і
сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання;
якщо договір про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання не посвідчений нотаріально;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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якщо заяву подано з недодержанням
встановленої форми; якщо заяву подано після
1 грудня року, за який розраховуватиметься
сукупне мінімальне податкове зобов'язання.
У разі неприйняття заяви з підстав,
зазначених в абзацах четвертому-дев'ятому
цього підпункту, відповідальна особа може
подати повторно заяву з дотриманням строку,
визначеного в абзаці першому цього
підпункту. "
-1571- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.3.5
такого змісту:
"381.3.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою податків
та інших платежів, сплачених суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань всіх суб'єктів господарювання,
що належать до цієї групи, розрахована
відповідно до вимог пункту 381.1. цієї статті;
загальна сума сплачених всіма суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
податків та інших платежів, пов’язаних з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу."
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-1572- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.3.6
такого змісту:
"381.3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи."
-1573- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
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(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.3.7
такого змісту:
"381.3.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику."
-1574- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.3.8
такого змісту:
"381.3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання."
-1575- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.3.9
такого змісту:
"381.3.9.
У
разі
несплати
(неперерахування)
або
сплати
(перерахування) не в повному обсязі

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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відповідальною
особою
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної
групи,
несуть
солідарну
відповідальність за це порушення."
-1576- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 381.5. такого
змісту:
“381.5. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису;
Платник податку, який використовує
земельну ділянку на праві емфітевзису, що
виникло до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» може зменшити
суму мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на
0,02 відсотків. У цьому випадку положення
абзацу першого цього пункту не застосуванню
щодо такої земельної ділянки.”

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

464

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-1577- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Доповнити статтею 381 такого змісту:
«Стаття 381. Визначення мінімального
податкового зобов’язання 381.1. Мінімальне
податкове зобов’язання (МПЗ) обчислюється
за формулою: МПЗ = НГО × S × К× М / 12, де:
МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;
НГО – нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки: для земельної ділянки,
нормативна грошова оцінка якої проведена, –
нормативна грошова оцінка 1 га відповідної
земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до
порядку, встановленого цим Кодексом; для
земельної ділянки, нормативна грошова
оцінка якої не проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області з урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного
відповідно до порядку, встановленого цим
Кодексом; S – площа земельної ділянки, га; М
– кількість календарних місяців, протягом
яких земельна ділянка перебуває у власності,
оренді, користуванні на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису) платника
податків; К – коефіцієнт, який становить 0,04.
При обчисленні мінімального податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02. При
обчислені
мінімального
податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності такої юридичної особи, або інших
юридичних осіб, а також земельних ділянок
державної і комунальної власності, значення
коефіцієнта «К» дорівнює 0,02 Мінімальне
податкове зобов’язання визначається за
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період володіння (користування) земельною
ділянкою, який припадає на календарний рік,
що передує податковому (звітному) року.
381.2. У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких перевищує розмір, зазначений в абзаці
третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу, сума загального
мінімального податкового зобов’язання такої
фізичної особи, обчислена відповідно до
пункту 381.1 цієї статті, щодо земельних
ділянок, які не звільненні від визначення
мінімального
податкового
зобов’язання
згідно із пунктом 381.4 цієї статті,
зменшується на суму Σзменш, обчислену за
такою формулою: Σзменш = К ×сНГО × 0,5,
де: К – коефіцієнт, який становить 0,04; сНГО
- значення нормативної грошової оцінки 1 га
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області за податковою адресою платника
податків. 381.3. Якщо платники податків
належать
до
однієї
групи
суб'єктів
господарювання, то такі платники податків,
можуть розрахувати і сплатити мінімальне
податкове зобов'язання сукупно за всіх
платників, що належать до цієї групи (сукупне
мінімальне податкове зобов'язання). 381.3.1.
Під групою суб'єктів господарювання у цьому
пункті розуміються юридичні особи, що є
власниками або користувачами земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
корпоративні права у кожній з яких в розмірі
більше 50 відсотків безпосередньо та/або
опосередковано (через інших юридичних
осіб) належать одній і тій самій фізичній
особі. У разі якщо цією особою є член
фермерського господарства, зареєстрованого
як юридична особа, це фермерське
господарство вважається таким, що належить
до групи суб'єктів господарювання у разі
укладення ним договору, зазначеного в
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підпункті 381.3.2 цього пункту. У цьому
випадку
фермерське
господарство,
зареєстроване як юридична особа, може
належати лише до однієї групи суб'єктів
господарювання. 381.3.2. Для розрахунку та
сплати сукупного мінімального податкового
зобов'язання всі суб'єкти господарювання, що
належать до цієї групи, укладають договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання, в якому визначають
з числа суб'єктів господарювання, що
належать до цієї групи, особу, відповідальну
за
розрахунок
і
сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
(відповідальну особу). 381.3.3. Договір про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового
зобов'язання
має
бути
нотаріально посвідчений. 381.3.4. Після
укладення та нотаріального посвідчення
договору відповідальна особа не пізніше 1
грудня року, за який розраховуватиметься
сукупне мінімальне податкове зобов'язання,
подає до контролюючого органу заяву про
розрахунок і сплату сукупного мінімального
податкового зобов'язання за себе та всіх
платників, що належать до цієї групи. До
заяви додається належним чином засвідчена
копія договору про розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання. Контролюючий орган протягом
10 календарних днів може повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
у разі: якщо суб'єкти господарювання, вказані
в заяві, не є групою суб’єктів господарювання
у розумінні підпункту 381.3.1 цього пункту;
якщо фермерське господарство, вказане у
заяві, вже вказано у заяві, раніше прийнятій
контролюючими
органами
від
іншої
відповідальної особи; якщо до заяви не додано
належним чином засвідчену копію договору
про розрахунок і сплату сукупного
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мінімального податкового зобов'язання; якщо
договір про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання не
посвідчений нотаріально; якщо заяву подано з
недодержанням встановленої форми; якщо
заяву подано після 1 грудня року, за який
розраховуватиметься сукупне мінімальне
податкове зобов'язання. У разі неприйняття
заяви з підстав, зазначених в абзацах
четвертому-дев'ятому
цього
підпункту,
відповідальна особа може подати повторно
заяву з дотриманням строку, визначеного в
абзаці першому цього підпункту. 381.3.5. Для
розрахунку
сукупного
мінімального
податкового зобов'язання та різниці між
сумою сукупного мінімального податкового
зобов’язання та сумою податків та інших
платежів,
сплачених
суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи,
враховуються: загальна сума мінімальних
податкових зобов’язань всіх суб'єктів
господарювання, що належать до цієї групи,
розрахована відповідно до вимог пункту
381.1. цієї статті; загальна сума сплачених
всіма суб'єктами господарювання, що
належать до цієї групи, податків та інших
платежів, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або орендою (емфітевзисом)
земельних ділянок, розрахована відповідно до
вимог пункту 286.8 статті 286 цього Кодексу
та/або вимог статті 2971 цього Кодексу.
381.3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
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єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи. 381.3.7. Форма заяви,
зазначеної у цьому пункті, та форма
розрахунку
сукупного
мінімального
податкового зобов'язання затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову
політику.
381.3.8.
Сплата
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання відповідальною особою звільняє
всіх інших суб'єктів господарювання, що
належать до відповідної групи, від обов'язку
розрахунку
та
сплати
мінімального
податкового зобов’язання. 381.3.9. У разі
несплати (неперерахування) або сплати
(перерахування) не в повному обсязі
відповідальною
особою
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної
групи,
несуть
солідарну
відповідальність за це порушення. 381.4.
Мінімальне податкове зобов’язання не
визначається для: земельних ділянок, що
використовуються
дачними
(дачнобудівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель
запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
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самоврядування; земельних ділянок зон
відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи. земельних ділянок, які належать
фізичним особам на праві власності та/або
користування і станом на 1 липня 2021 року
знаходилися в межах населених пунктів. У
разі якщо фізичній особі належать на праві
власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається. У разі передачі в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування земельних ділянок мінімальне
зобов’язання визначається для орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок у порядку, визначеному
цим Кодексом. 381.5. У разі переходу права
власності або права користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на
земельну
ділянку,
віднесену
до
сільськогосподарських угідь, від одного
власника, орендаря, користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
до іншого власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) протягом календарного року,
мінімальне податкове зобов’язання щодо
такої земельної ділянки визначається для
попереднього
власника,
орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
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умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів. 381.6. У разі використання
земельної ділянки на праві емфітевзису, для
розрахунку різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів та інших
платежів, податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві
емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»
може
зменшити
суму
мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого
цього
пункту
не
підлягає
застосуванню щодо такої земельної ділянки.»
-1578- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1579- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Після статті 38 доповнити новою статтею
381 такого змісту: «Стаття 381. Визначення
мінімального податкового зобов’язання 381.1.
Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ)
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обчислюється за формулою: МПЗ = НГО × S ×
К× М / 12, де: МПЗ – мінімальне податкове
зобов’язання; НГО – нормативна грошова
оцінка 1 га земельної ділянки: для земельної
ділянки, нормативна грошова оцінка якої
проведена, – нормативна грошова оцінка 1 га
відповідної земельної ділянки з урахуванням
коефіцієнта індексації, що визначається у
порядку, встановленому цим Кодексом; для
земельної ділянки, нормативна грошова
оцінка якої не проведена, – нормативна
грошова оцінка 1 га ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області з урахуванням
коефіцієнта індексації, що визначається у
порядку, встановленому цим Кодексом; S –
площа земельної ділянки, га; М – кількість
календарних місяців, протягом яких земельна
ділянка перебуває у власності, оренді,
користуванні на інших умовах (в тому числі
на умовах емфітевзису) платника податків; К
– коефіцієнт, який становить 0,04. При
обчисленні
мінімального
податкового
зобов’язання щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
фізичними особами – підприємцями –
платниками єдиного податку четвертої групи
значення коефіцієнта «К» дорівнює 0,02. При
обчислені
мінімального
податкового
зобов’язання
юридичної
особи
щодо
земельних ділянок, які перебувають у
власності такої юридичної особи, або інших
юридичних осіб, а також земельних ділянок
державної і комунальної власності, значення
коефіцієнта «К» дорівнює 0,02. Мінімальне
податкове зобов’язання визначається за
період володіння (користування) земельною
ділянкою, який припадає на календарний рік,
що передує податковому (звітному) року.
381.2.
Сума
загального
мінімального
податкового зобов’язання фізичної особи,
обчислена відповідно до пункту 381.1 цієї
статті, щодо земельних ділянок, які не
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звільненні від визначення мінімального
податкового зобов’язання відповідно до
пункту 381.4 цієї статті, за умови якщо такій
фізичній особі належать на праві власності
та/або користування одна або декілька
земельних ділянок, сукупний розмір яких
перевищує розмір, зазначений в абзаці
третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу, зменшується на
суму Σзменш, обчислену за такою формулою:
Σзменш = К ×сНГО × 0,5, де: К – коефіцієнт,
який становить 0,04; сНГО - значення
нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області за
податковою адресою платника податків.
381.3. Якщо платники податків належать до
однієї групи суб'єктів господарювання, то такі
платники податків, можуть розрахувати і
сплатити мінімальне податкове зобов'язання
сукупно за всіх платників, що належать до цієї
групи (сукупне мінімальне податкове
зобов'язання). 381.3.1. Під групою суб'єктів
господарювання у цьому пункті розуміються
юридичні особи, що є власниками,
орендарями чи користувачами на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, корпоративні права у кожній з
яких в розмірі більше 50 відсотків
безпосередньо та/або опосередковано (через
інших юридичних осіб) належать одній і тій
самій фізичній особі. У разі якщо цією особою
є
член
фермерського
господарства,
зареєстрованого як юридична особа, це
фермерське господарство вважається таким,
що
належить
до
групи
суб'єктів
господарювання у разі укладення ним
договору, зазначеного в підпункті 381.3.2
цього пункту. У цьому випадку фермерське
господарство, зареєстроване як юридична
особа, може належати лише до однієї групи
суб'єктів господарювання. 381.3.2. Для
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розрахунку та сплати сукупного мінімального
податкового зобов'язання всі суб'єкти
господарювання, що належать до групи
суб'єктів господарювання, укладають договір
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання, в
якому визначають з числа суб'єктів
господарювання, що належать до цієї групи,
особу, відповідальну за розрахунок і сплату
сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання (відповідальну особу). 381.3.3.
Договір про розрахунок і сплату сукупного
мінімального податкового зобов'язання має
бути нотаріально посвідчений. 381.3.4.
Відповідальна особа не пізніше 1 грудня року,
за який розраховуватиметься сукупне
мінімальне податкове зобов'язання, подає до
контролюючого органу заяву про розрахунок
і сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання за себе та всіх платників, що
належать до цієї групи. До заяви додається
належним чином засвідчена копія договору
про розрахунок і сплату сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання.
Контролюючий
орган
протягом
10
календарних
днів
може
повідомити
відповідальну особу про неприйняття заяви,
зазначеної в абзаці першому цього підпункту
лише у разі: якщо суб'єкти господарювання,
зазначені у заяві, не є групою суб’єктів
господарювання у розумінні підпункту
381.3.1 цього пункту; якщо фермерське
господарство, зазначене у заяві, вже вказано у
заяві, раніше прийнятій контролюючими
органами від іншої відповідальної особи;
якщо до заяви не додано належним чином
засвідчену копію договору про розрахунок і
сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання; якщо договір про розрахунок і
сплату сукупного мінімального податкового
зобов'язання не посвідчений нотаріально;
якщо заяву подано з недодержанням
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встановленої форми; якщо заяву подано після
1 грудня року, за який розраховуватиметься
сукупне мінімальне податкове зобов'язання. У
разі неприйняття заяви з підстав, зазначених в
абзацах
четвертому-дев'ятому
цього
підпункту, відповідальна особа може подати
повторно заяву з дотриманням строку,
визначеного в абзаці першому цього
підпункту. 381.3.5. Для розрахунку сукупного
мінімального податкового зобов'язання та
різниці між сумою сукупного мінімального
податкового зобов’язання та сумою податків
та інших платежів, сплачених суб'єктами
господарювання, що належать до цієї групи
суб’єктів господарювання, враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань всіх суб'єктів господарювання,
що належать до цієї групи суб’єктів
господарювання, розрахована відповідно до
вимог пункту 381.1. цієї статті; загальна сума
сплачених всіма суб'єктами господарювання,
що належать до цієї групи, податків та інших
платежів, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або орендою (емфітевзисом)
земельних ділянок, розрахована відповідно до
вимог пункту 286.8 статті 286 цього Кодексу
та/або вимог статті 2971 цього Кодексу.
381.3.6. При позитивному значенні різниці
між
сумою
сукупного
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою податків та інших платежів,
зазначеною в абзаці третьому підпункту
381.3.5 цього пункту, відповідальна особа
зобов’язана збільшити визначену в податковій
декларації суму земельного податку (у разі
якщо відповідальна особа є платником
податку на прибуток підприємств) або
єдиного податку (у разі якщо відповідальна
особа є платником єдиного податку), що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення. Збільшена сума
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податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
відповідного податку, до відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власниками або користувачами яких є
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної групи суб’єктів господарювання.
381.3.7. Форма заяви, зазначеної у цьому
пункті, та форма розрахунку сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
381.3.8. Сплата сукупного мінімального
податкового зобов'язання відповідальною
особою звільняє всіх інших суб'єктів
господарювання, що належать до відповідної
групи, від обов'язку розрахунку та сплати
мінімального податкового зобов’язання.
381.3.9. У разі несплати (неперерахування)
або сплати (перерахування) не в повному
обсязі відповідальною особою сукупного
мінімального
податкового
зобов'язання,
суб'єкти господарювання, що належать до
відповідної
групи,
несуть
солідарну
відповідальність за це порушення. 381.4.
Мінімальне податкове зобов’язання не
визначається для: земельних ділянок, що
використовуються
дачними
(дачнобудівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель
запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування; земельних ділянок зон
відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
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катастрофи. земельних ділянок, які належать
фізичним особам на праві власності та/або
користування, за умови, що такі земельні
ділянки станом на 1 липня 2021 року
знаходилися в межах населених пунктів. У
разі якщо фізичній особі належать на праві
власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких не перевищує розміру, зазначеного в
абзаці третьому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цього Кодексу, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок не визначається. У разі передачі в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування земельних ділянок мінімальне
зобов’язання визначається для орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок у порядку, визначеному
цим Кодексом. 381.5. У разі переходу права
власності або права користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на
земельну
ділянку,
віднесену
до
сільськогосподарських угідь, від одного
власника, орендаря, користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
до іншого власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) протягом календарного року,
мінімальне податкове зобов’язання щодо
такої земельної ділянки визначається для
попереднього
власника,
орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
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числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів. 381.6. У разі використання
земельної ділянки на праві емфітевзису, для
розрахунку різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів та інших
платежів, податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві
емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»
може
зменшити
суму
мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого цього пункту не застосовується щодо
такої земельної ділянки.».
-1580- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1581- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

22. Абзац двадцять другий пункту 4
розділу I викласти в такій редакції:
“381.3. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди, права постійного
користування,
довічного
успадкованого
володіння на земельну ділянку, віднесену до
сільськогосподарських угідь, від одного
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власника, орендаря, користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
до іншого власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) протягом календарного року,
мінімальне податкове зобов’язання щодо
такої земельної ділянки визначається для
попереднього
власника,
орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис) з урахуванням вимог
державної реєстрації речових прав, а для
нового власника, орендаря або користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) - починаючи з місяця, в якому
він набув право власності або право
користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на таку земельну
ділянку, та враховується у складі загального
мінімального
податкового
зобов’язання
кожного з таких власників або користувачів.”
-1582- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 381 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 381.3 викласти
в новій редакції:
«381.3. Якщо платник податків – юридична
особа безпосередньо володіє корпоративними
правами у розмірі більше 50 відсотків у інших
юридичних особах, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення, то
такий платник податку за заявами відповідних
юридичних
осіб,
поданими
до
контролюючого органу, може розрахувати
мінімальне податкове зобов'язання за себе та
відповідних юридичних осіб сукупно. Якщо

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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голова
фермерського
господарства,
зареєстрованого як юридична особа, володіє
корпоративними правами у розмірі більше 50
відсотків у іншій юридичній особі, то
відповідна юридична особа, за заявою,
поданою
до
контролюючого
органу
фермерським
господарством,
може
розрахувати
мінімальне
податкове
зобов'язання за себе та фермерське
господарство сукупно. Для сукупного
розрахунку
мінімального
податкового
зобов'язання платника податку та різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання платника податку та сумою
сплачених таким платником податків та інших
платежів враховуються: загальна сума
мінімальних податкових зобов’язань цього
платника податку та відповідних юридичних
осіб, розрахована відповідно до вимог пункту
381.1. цієї статті; загальна сума сплачених цим
платником та відповідними юридичними
особами податків та інших платежів,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або орендою (емфітевзисом) земельних
ділянок, розрахована відповідно до вимог
пункту 286.8 статті 286 цього Кодексу та/або
вимог статті 2971 цього Кодексу. Фермерське
господарство, зареєстроване як юридична
особа, може зазначатися у сукупному
розрахунку
мінімального
податкового
зобов'язання лише одного платника податку.
Форма заяви про сукупний розрахунок
мінімального податкового зобов'язання та
форма
такого
сукупного
розрахунку
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.»
-1583- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Статтю 381 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту доповнити новим
пунктом 381.4 наступного змісту:
«381.4.
Мінімальне
податкове
зобов’язання не визначається для: земельних
ділянок, що використовуються дачними
(дачно-будівельними)
та
садівничими
(городницькими)
кооперативами
(товариствами);
земель
запасу;
невитребуваних земельних часток (паїв),
розпорядниками яких є органи місцевого
самоврядування; земельних ділянок зон
відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи. У разі якщо фізичній особі
належать на праві власності та/або
користування одна або декілька земельних
ділянок, сукупний розмір яких не перевищує
розміру, зазначеного в абзаці третьому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цього Кодексу, мінімальне податкове
зобов’язання для таких земельних ділянок не
визначається. У разі передачі в оренду
(суборенду),
емфітевзис
або
інше
користування земельних ділянок мінімальне
зобов’язання визначається для орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок у порядку, визначеному
цим Кодексом.»
-1584- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Статтю 381 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту доповнити новим
пунктом 381.5 наступного змісту:
«381.5. У разі переходу права власності або
права користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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емфітевзису) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого
календарного року до початку місяця, в якому
припинилося право власності на таку
земельну ділянку, або в якому така земельна
ділянка передана в користування (оренду,
суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
– починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів.»
-1585- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Статтю 381 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту доповнити новим
пунктом 381.6 наступного змісту:
«381.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису, для розрахунку
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів та інших платежів,
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір, сплачені під час здійснення
виплат за таким договором емфітевзису,
щорічно враховуються у частці, розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису. Платник податку,
який використовує земельну ділянку на праві

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

емфітевзису, що виникло до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»
може
зменшити
суму
мінімального податкового зобов’язання,
обчислену щодо такої земельної ділянки на 50
відсотків. У цьому випадку положення абзацу
першого цього пункту не застосуванню щодо
такої земельної ділянки.»
-1586- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці двадцять другому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити
словом
«мінімальне
сільськогосподарське».
-1587- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці двадцять другому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-1588- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

1. Абзац двадцять другий пункту 4 Розділу
І законопроекту виключити.
-1589- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці вісімнадцятому пункту 4 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-1590- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці дев'ятнацятому пункту 4 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-1591- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У абзаці двадцять другому пункту 4
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «сільськогосподарське».
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-1592- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
Абзац двадцять другий пункту 4 розділу I
викласти в такій редакції:
“381.3. У разі переходу (в порядку
спадкування, реорганізації) чи відчуження
права власності або права користування, в
тому числі оренди, емфітевзису, суборенди,
права постійного користування, довічного
успадкованого володіння на земельну
ділянку, віднесену до сільськогосподарських
угідь, від одного власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) до іншого власника,
орендаря, користувача на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) протягом
календарного року, мінімальне податкове
зобов’язання щодо такої земельної ділянки
визначається для попереднього власника,
орендаря, користувача на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) за період з
1 січня такого календарного року до початку
місяця, в якому припинилося право власності
на таку земельну ділянку, або в якому така
земельна ділянка передана в користування
(оренду, суборенду, емфітевзис), а для нового
власника, орендаря або користувача на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) починаючи з місяця, в якому він набув право
власності або право користування, в тому
числі оренди, емфітевзису, суборенди на таку
земельну ділянку, та враховується у складі
загального
мінімального
податкового
зобов’язання кожного з таких власників або
користувачів”
-1593- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 381 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 381.3
викласти в новій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«381.3. Якщо платник податків – юридична
особа безпосередньо володіє корпоративними
правами у розмірі більше 50 відсотків у інших
юридичних особах, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення, то
такий платник податку за заявами відповідних
юридичних
осіб,
поданими
до
контролюючого органу, може розрахувати
мінімальне податкове зобов'язання за себе та
відповідних юридичних осіб сукупно.
Якщо голова фермерського господарства,
зареєстрованого як юридична особа, володіє
корпоративними правами у розмірі більше 50
відсотків у іншій юридичній особі, то
відповідна юридична особа, за заявою,
поданою
до
контролюючого
органу
фермерським
господарством,
може
розрахувати
мінімальне
податкове
зобов'язання за себе та фермерське
господарство сукупно.
Для сукупного розрахунку мінімального
податкового зобов'язання платника податку та
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання платника податку
та сумою сплачених таким платником
податків та інших платежів враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань цього платника податку та
відповідних юридичних осіб, розрахована
відповідно до вимог пункту 381.1. цієї статті;
загальна сума сплачених цим платником та
відповідними юридичними особами податків
та
інших
платежів,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу.
Фермерське господарство, зареєстроване
як юридична особа, може зазначатися у
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сукупному
розрахунку
мінімального
податкового зобов'язання лише одного
платника податку.
Форма заяви про сукупний розрахунок
мінімального податкового зобов'язання та
форма
такого
сукупного
розрахунку
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.»
-1594- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Пункт 4 доповнити абзацами такого
змісту:
«Якщо платник податків - юридична особа
безпосередньо
володіє
корпоративними
правами у розмірі більше 50 відсотків у інших
юридичних особах, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення, то
такий платник податку за заявами відповідних
юридичних
осіб,
поданими
до
контролюючого органу, може розрахувати
мінімальне податкове зобов'язання за себе та
відповідних юридичних осіб сукупно.
Якщо голова фермерського господарства,
зареєстрованого як юридична особа, володіє
корпоративними правами у розмірі більше 50
відсотків у іншій юридичній особі, то
відповідна юридична особа, за заявою,
поданою
до
контролюючого
органу
фермерським
господарством,
може
розрахувати
мінімальне
податкове
зобов'язання за себе та фермерське
господарство сукупно.
Для сукупного розрахунку мінімального
податкового зобов'язання платника податку та
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання платника податку
та сумою сплачених таким платником
податків та інших платежів враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань цього платника податку та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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відповідних юридичних осіб, розрахована
відповідно до вимог пункту 381.1. цієї статті;
загальна сума сплачених цим платником
та відповідними юридичними особами
податків та інших платежів, пов’язаних з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу.
Фермерське господарство, зареєстроване
як юридична особа, може зазначатися у
сукупному
розрахунку
мінімального
податкового зобов'язання лише одного
платника податку.
Форма заяви про сукупний розрахунок
мінімального податкового зобов'язання та
форма
такого
сукупного
розрахунку
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.
-1595- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

. Абзац двадцять другий пункту 4 розділу I
викласти в такій редакції: “381.3. У разі
переходу права власності або права
користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на земельну ділянку,
віднесену до сільськогосподарських угідь, від
одного власника, орендаря, користувача на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису, суборенди, права постійного
користування,
довічного
успадкованого
володіння) до іншого власника, орендаря,
користувача на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) протягом календарного
року, мінімальне податкове зобов’язання
щодо такої земельної ділянки визначається
для попереднього власника, орендаря,
користувача на інших умовах за період з 1
січня такого календарного року до початку
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місяця, в якому припинилося право власності
на таку земельну ділянку, або в якому така
земельна ділянка передана в користування
(оренду,
суборенду,
емфітевзис)
з
урахуванням вимог державної реєстрації
речових прав, а для нового власника, орендаря
або користувача на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису) - починаючи з
місяця, в якому він набув право власності або
право користування, в тому числі оренди,
емфітевзису, суборенди на таку земельну
ділянку, та враховується у складі загального
мінімального
податкового
зобов’язання
кожного з таких власників або користувачів”.
-1596- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 381 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 381.3 викласти
в новій редакції:
«381.3. Якщо платник податків – юридична
особа безпосередньо володіє корпоративними
правами у розмірі більше 50 відсотків у інших
юридичних особах, що є власниками або
користувачами
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення, то
такий платник податку за заявами відповідних
юридичних
осіб,
поданими
до
контролюючого органу, може розрахувати
мінімальне податкове зобов'язання за себе та
відповідних юридичних осіб сукупно.
Якщо голова фермерського господарства,
зареєстрованого як юридична особа, володіє
корпоративними правами у розмірі більше 50
відсотків у іншій юридичній особі, то
відповідна юридична особа, за заявою,
поданою
до
контролюючого
органу
фермерським
господарством,
може
розрахувати
мінімальне
податкове
зобов'язання за себе та фермерське
господарство сукупно.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Для сукупного розрахунку мінімального
податкового зобов'язання платника податку та
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання платника податку
та сумою сплачених таким платником
податків та інших платежів враховуються:
загальна сума мінімальних податкових
зобов’язань цього платника податку та
відповідних юридичних осіб, розрахована
відповідно до вимог пункту 381.1. цієї статті;
загальна сума сплачених цим платником та
відповідними юридичними особами податків
та
інших
платежів,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської
продукції
та/або
орендою (емфітевзисом) земельних ділянок,
розрахована відповідно до вимог пункту 286.8
статті 286 цього Кодексу та/або вимог статті
2971 цього Кодексу.
Фермерське господарство, зареєстроване
як юридична особа, може зазначатися у
сукупному
розрахунку
мінімального
податкового зобов'язання лише одного
платника податку.
Форма заяви про сукупний розрахунок
мінімального податкового зобов'язання та
форма
такого
сукупного
розрахунку
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику.»
-1597- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
До розділу І законопроекту додати нову
частину у такій редакції:
"5. Додати пункт 41.1.3 в такий редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Порушення ст. 116
Регламенту
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"41.1.3. виконавчі органи сільських,
селищних,
міських
рад
в
частині
адміністрування місцевих податків та зборів
та інших платежів, що зараховуються до
місцевих бюджетів".
-1598- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: « Статтю 40
Податкового кодексу України доповнити
частиною 40.2 наступного змісту: «40.2. Зміни
до цього розділу не можуть вноситися пізніш
як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки.».
-1599- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«абзац
шостий
підпункту
39.2.1.4
підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39
викласти в такій редакції:
«ґ) операції з купівлі чи продажу
корпоративних
прав,
цінних
паперів,
валютних цінностей або інших фінансових
інструментів,
купівлі
чи
продажу
довгострокових
матеріальних
і
нематеріальних активів, а також операції з
деривативними контрактами;»

Порушення ст. 116
Регламенту

-1600- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац другий підпункту 39.3.3.3. пункту
39.3. статті 39 викласти в такій редакції:
«У разі здійснення контрольованої
операції на підставі деривативного контракту,
укладеного (придбаного) на організованих
ринках капіталу та/або організованих
товарних ринках, порівняння цін проводиться
на підставі інформації про ціни, що склалися
на організованих ринках капіталу та/або

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
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організованих товарних ринках, на найближчу
до
дати
укладення
відповідного
деривативного контракту дату.
При здійсненні контрольованої операції на
підставі деривативного контракту, укладеного
(придбаного) поза організованими ринками
капіталу та/або організованими товарними
ринками, порівняння цін проводиться на
підставі інформації про ціну базового активу
на найближчу до дати укладення відповідного
деривативного контракту дату, за умови, що
платник податків повідомить центральний
орган виконавчої влади, що реалізує
податкову політику, про укладення такого
контракту засобами електронного зв’язку в
електронній формі з дотриманням вимог
законів України "Про електронні документи
та електронний документообіг" та "Про
електронні довірчі послуги" протягом 10
робочих днів з дня укладення відповідного
деривативного контракту.»
-1601- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 39-2.3.2.1. пункту 39-2.3.2.
статті 39-2 викласти в такій редакції:
«39-2.3.2.1. фінансовий результат від
операцій контрольованої іноземної компанії з
цінними паперами, корпоративними правами,
деривативними контрактами розраховується з
урахуванням особливостей, передбачених
цим підпунктом.
Якщо за результатами звітного періоду
контрольованою
іноземною
компанією
отримано від’ємний загальний фінансовий
результат від операцій з цінними паперами,
деривативними
контрактами
та/або
корпоративними правами, (загальна сума
збитків від операцій з цінними паперами,
деривативними
контрактами
та/або
корпоративними правами з урахуванням суми

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

від’ємного фінансового результату від таких
операцій та/або від’ємного загального
результату переоцінки цінних паперів,
деривативних
контрактів
та/або
корпоративних прав, не врахованих у
попередніх податкових періодах, перевищує
загальну суму прибутків від таких операцій),
сума такого від’ємного значення загального
фінансового результату за операціями з
цінними
паперами,
деривативними
контрактами та/або корпоративними правами
зменшує загальний фінансовий результат
контрольованої іноземної компанії від
операцій з цінними паперами, деривативними
контрактами та/або корпоративними правами
наступних податкових (звітних) періодів, що
настають за податковим (звітним) періодом
виникнення зазначеного від’ємного значення
фінансового результату.
Якщо за результатами звітного періоду
контрольованою
іноземною
компанією
отримано позитивний загальний фінансовий
результат від операцій з цінними паперами,
деривативними
контрактами
та/або
корпоративними правами, (загальна сума
прибутків від операцій з цінними паперами,
деривативними
контрактами
та/або
корпоративними правами перевищує загальну
суму збитків від таких операцій з урахуванням
суми від’ємного фінансового результату від
таких операцій та/або від’ємного загального
результату переоцінки цінних паперів,
деривативних
контрактів
та/або
корпоративних прав, не врахованих у
попередніх податкових періодах), сума
позитивного
загального
фінансового
результату від операцій з цінними паперами,
деривативними
контрактами
та/або
корпоративними
правами
збільшує
фінансовий результат до оподаткування
податкового
(звітного)
періоду
контрольованої іноземної компанії.
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Під
час
обрахунку
скоригованого
прибутку контрольованої іноземної компанії
не враховуються:
сума уцінки, врахована у фінансовому
результаті до оподаткування у поточному
податковому
(звітному)
періоді
на
інструменти
власного
капіталу,
перекласифіковані у фінансові зобов’язання
відповідно до стандартів фінансової звітності,
які застосовує контрольована іноземна
компанія;
втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні
та спільні підприємства, розраховані за
методом участі в капіталі або методом
пропорційної консолідації;
сума від’ємного загального результату
переоцінки цінних паперів, деривативних
контрактів та/або корпоративних прав
(загальна сума уцінок цінних паперів,
деривативних
контрактів
та/або
корпоративних прав перевищує загальну суму
їх дооцінок за податковий (звітний) період),
відображена у складі фінансового результату
до оподаткування звітного періоду відповідно
до стандартів фінансової звітності, що
застосовує
контрольована
іноземна
компанія.»
-1602- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
"доповнити підпункт 39-2.3.2.1. пункту 392.3.2. статті 39-2 новими абзацами такого
змісту:
«Норми цього підпункту не поширюються
на:
операції з цінними паперами, що
здійснюються контрольованою іноземною
компанією на організованому ринку капіталу
або іноземному організованому ринку
капіталу,
що
входить
до
переліку,
затвердженого Національною комісією з

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

цінних паперів та фондового ринку, якщо такі
цінні папери були придбані також на
організованому
ринку
капіталу
або
іноземному організованому ринку капіталу
або були отримані (набуті) контрольованою
іноземною компанією в результаті здійснення
конвертації таких цінних паперів, внаслідок
правонаступництва, погашення фондового
варанту, придбаного на організованому ринку
капіталу або іноземному організованому
ринку капіталу;
операції
контрольованої
іноземної
компанії з деривативними контрактами та
деривативними цінними паперами, що
здійснюються на організованому ринку
капіталу або іноземному організованому
ринку капіталу, що входить до переліку,
затвердженого Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, якщо такі
деривативні контракти / деривативні цінні
папери були придбані/укладені також на
організованому
ринку
капіталу
або
іноземному організованому ринку капіталу;
операції
контрольованої
іноземної
компанії з державними цінними паперами
України, облігаціями місцевих позик України,
борговими цінними паперами, виконання
зобов’язань за якими забезпечено державними
або місцевими гарантіями, та іпотечними
облігаціями емітентів України;
операції з деривативними контрактами та
деривативними
цінними
паперами,
фінансовий результат за якими підлягає
обліку у складі фінансового результату від
інших операцій.
Доходи та витрати контрольованої
іноземної компанії за операціями з
деривативними
контрактами
та
деривативними цінними паперами, що
обліковуються контрольованою іноземною
компанією як інструменти хеджування,
враховуються
у
складі
фінансового
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результату операцій з відповідними об’єктами
хеджування.»
-1603- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

100

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 39-2.4.2.2. пункту 39-2.4.2.
статті 39-2 викласти в такій редакції:
«39-2.4.2.2.
контрольована
іноземна
компанія є публічною компанією, акції
(частки) якої перебувають в обігу на
організованому
ринку
капіталу
або
іноземному організованому ринку капіталу,
включеному
до
Переліку,
який
встановлюється Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.»
-1604- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Порушення ст. 116
Регламенту

у статті 41:
у пункті 41.1:
підпункт 41.1.1 викласти у такій редакції:
«41.1.1. податкові органи (центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, його територіальні
органи) - щодо дотримання законодавства з
питань оподаткування (крім випадків,
визначених підпунктами 41.1.2 та 41.1.3 цього
пункту), законодавства з питань сплати
єдиного внеску, а також щодо дотримання
іншого
законодавства,
контроль
за
виконанням якого покладено на центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, чи його територіальні
органи;»;
доповнити підпунктом такого змісту:
«41.1.3. органи місцевого самоврядування
– щодо дотримання законодавства з питань
оподаткування місцевими податками та
зборами.»;
пункт 41.2 викласти у такій редакції:
«41.2. Порядок обміну інформацією між
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, його

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
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територіальними органами, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну
митну
політику,
його
територіальними органами та органами
місцевого
самоврядування
для
цілей
виконання функцій контролюючих органів
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.»;
пункт 41.4 викласти у такій редакції:
«41.4. Органами стягнення є виключно
контролюючі органи, визначені підпунктом
41.1.1 цього пункту, та органи місцевого
самоврядування, визначені підпунктом 41.1.3
цього пункту, уповноважені здійснювати
заходи щодо забезпечення погашення
податкового боргу та недоїмки зі сплати
єдиного внеску у межах повноважень, а також
державні
виконавці
в
межах
своїх
повноважень. Стягнення податкового боргу та
недоїмки зі сплати єдиного внеску за
виконавчими
написами
нотаріусів
не
дозволяється.»»;
-1605- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: « Статтю 40
Податкового кодексу України доповнити
частиною 40.3 наступного змісту: «40.3. У разі
внесення змін до цього розділу з порушенням
частини 40.2 цієї статті, вони починають діяти
не раніше ніж через шість місяців з дня
набрання чинності законом про їх внесення.»
-1606- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Порушення ст. 116
Регламенту

Після пункту 4 розділу І доповнити
пунктом 41 такого змісту:
«41. Абзац 13 пункту 48.3 статті 48
викласти в такій редакції:
«підписи платника податку - фізичної
особи та/або голови домогосподарства та/або
посадових осіб платника податку, визначених

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

цим Кодексом, засвідчені печаткою платника
податку (за наявності)».
-1607- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

у шостому абзаці пункту 421.2 статті 421
слова
«та
місцевими
бюджетами»
виключити».
-1608- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 4 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
9. Пункт 421.2 статті 421 доповнити двома
абзацами такого змісту:
«отримання
платником
податків
податкової інформації про інших платників
податків за попередньо наданою згодою таких
осіб, а також одержання такої інформації у
вигляді
документа
за
встановленою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує фінансову
політику, формою в електронному вигляді з
накладенням печатки контролюючого органу.
Платник податків через електронний
кабінет може надати контролюючому органу
згоду про розкриття іншому платнику
податків податкової інформації про нього у
самостійно визначеному обсязі.»
-1609- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9. Пункт 421.2 статті 421 доповнити двома
новими абзацами такого змісту:
"отримання
платником
податків
податкової інформації про інших платників
податків за попередньо наданою згодою таких
осіб, а також одержання такої інформації у
вигляді
документа
за
встановленою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує фінансову
політику, формою в електронному вигляді з
накладенням печатки контролюючого органу.
Платник податків через електронний
кабінет може надати контролюючому органу
згоду про розкриття іншому платнику
податків податкової інформації про нього у
самостійно визначеному обсязі".

Відхилено

1) розділу І проекту після пункту 4
доповнити новим пунктом такого змісту:
"4-1. Пункт 421.2 статті 421 доповнити
абзацом такого змісту:
"отримання
платником
податків
з
інформаційних баз даних центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, інформації про
контрагента (у разі надання згоди таким
контрагентом про надання такої інформації в
електронний кабінет), зокрема, але не
виключно, щодо зупинення реєстрації
податкових
накладних/розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових
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накладних, наявності ліцензій, наявності
об'єктів оподаткування, суми сплачених
податків, зборів, платежів, суми податкового
боргу тощо";
-1610- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

102

103

Пропозиції та поправки до проекту

5. Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Враховано

Після пункту 4 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
10. Абзац четвертий пункту 43.5 статті 43
викласти в такій редакції:
“Контролюючий
орган
несе
відповідальність згідно із законом за
несвоєчасність передачі органу, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних
коштів для виконання висновку про
повернення відповідних сум коштів з
відповідного бюджету або з єдиного
рахунку”;
-1611- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Після пункту 4 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
11. У абзаці третьому пункту 44.5 статті 44
слова “строки проведення таких перевірок
переносяться до дати” замінити словами і
цифрами “строки проведення таких перевірок
(крім перевірок, визначених статтею 200
цього Кодексу) переносяться до дати”;
-1612- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Пункти 5,7
виключити.

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

Розділу

І

законопроекту

-1613- Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10. Абзац четвертий пункту 43.5 статті 43
викласти в такій редакції:
“Контролюючий
орган
несе
відповідальність згідно із законом за
несвоєчасність передачі органу, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних
коштів для виконання висновку про
повернення відповідних сум коштів з
відповідного бюджету або з єдиного рахунку”.
11. В абзаці третьому пункту 44.5 статті 44
слова “строки проведення таких перевірок
переносяться до дати” замінити словами і
цифрами “строки проведення таких перевірок
(крім перевірок, визначених статтею 200
цього Кодексу) переносяться до дати”.

Враховано

виключити
-1614- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:
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“56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.”»
Обгрунтування: застосування права
податкової застави на неузгоджені грошові
зобов'язання
платника
податку
за
процедурою адміністративного або судового
оскарження суперечить суті визначення
понять "податкова застава" та "податковий
борг". Так, відповідно до ст. 88 Податкового
кодексу податкова застава застосовується
до майна платника податків, який має
податковий борг та не сплатив його у
відповідні строки. У свою чергу, податковим
боргом відповідно до пп. 14.1.175. ст. 14 ПКУ
є сума узгодженого грошового зобов’язання,
не сплаченого у відповідний строк, визначений
ПКУ, та непогашеної пені. Однак, згідно з
діючою редакцією п. 56.15 ст. 56 ПКУ та його
новою
редакцією,
яка
пропонується
законопроектом,
сума
грошового
зобов’язання, що оскаржується платником
податків,
вважається
неузгодженою.
Відповідно, неузгоджені суми податкового
зобов’язання
не
можуть
вважатись
податковим боргом платника податків.
Відтак,
застосування
контролюючим
органом такого заходу, як «податкова
застава» можливе лише після набрання
чинності рішень за результатами процедури
адміністративного та судового оскарження
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платником податків відповідних податкових
повідомлень-рішень.
В
протилежному
випадку, застосування права податкової
застави
до
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
донарахування
яких
оскаржується платником податків в
адміністративному чи судовому порядку,
суперечитиме
принципу
податкового
законодавства
щодо
презумпції
правомірності платника податків та
призведе до позбавлення можливості такого
платника податків вільно розпоряджатися
належними йому активами та, як наслідок, до
блокування його господарської діяльності.
Враховуючи діючу практику тривалого
розгляду скарг в адміністративному та
судовому порядку, ДПС фактично отримає
можливість на тривалий час зупиняти
господарську
діяльність
добросовісних
суб'єктів господарювання, що несе в собі
можливі ризики зловживання службовими
повноваженнями та адміністративного
тиску на суб'єктів господарювання.
-1615- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій пункту 5 розділу
виключити.
-1616- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

I
Відхилено

Абзац перший пункту 5 розділу
виключити.
-1617- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

I

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити;
-1618- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Абзац третій пункту 5 вилучити;
-1619- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

пункт 5 Розділу І проекту - виключити
-1620- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено
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Частину 5 розділу 1 законопроекту (зміни
до п. 56.15 ст. 56 ПКУ) виключити.
-1621- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

Абзац третій пункту 5 Розділу І проекту
Закону виключити.
-1622- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)

Відхилено

У розділі І законопроекту виключити
частину п’яту (виключити зміни до пункту
56.15 статті 56 ПКУ).
-1623- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишити у силі діючу редакцію
-1624- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

Статтю 5 розділу 1 виключити.
-1625- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1626- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1627- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

5. У статті 56:
-1628- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

56.151-56.154

2) доповнити пунктами
такого змісту:
«56.151. У разі подання платником
податків скарги щодо визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження
такого податкового повідомлення-рішення,
контролюючий орган має право протягом 48
годин із дати отримання такої скарги чи
позову платника податків звернутися до суду
із позовною заявою про застосування
стосовно майна такого платника податків
права податкової застави.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У разі пропуску зазначеного строку
контролюючим органом такий строк не
підлягає поновленню.
Строк, визначений цим пунктом, не
включає добові години, що припадають на
вихідні та святкові дні.
Суд приймає рішення про задоволення
позову
контролюючого
органу
про
застосування права податкової застави лише у
разі надання контролюючим органом разом із
позовною заявою доказів, що підтверджують:
ознаки очевидної протиправної умисної
поведінки платника податків, які стали
підставою
для
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
такому
платнику
податків
грошового
зобов’язання,
що
оскаржується
в
адміністративному або судовому порядку;
намір платника податків ухилитися від
виконання рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання,
після того як такі суми грошового
зобов’язанні
стануть
узгодженими
за
наслідками
закінчення
процедури
адміністративного
та/або
судового
оскарження рішення контролюючого органу.
Обставинами, які виключають очевидну
протиправну поведінку платника податків, є, в
тому числі, але не виключно такі обставини:
вчинення платником податків податкового
правопорушення за відсутності умислу;
якщо підставою прийняття рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання є норма закону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, яка
(які) припускає (припускають) неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих
органів.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
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56.152.
Право
податкової
застави,
визначене у пункті 56.151 цієї статті, не
застосовується, а суд відмовляє у задоволенні
відповідного позову контролюючого органу у
разі наявності однієї із таких обставин:
на
дату
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання, яке оскаржується
платником податків, наявні не погашені у
повному обсязі зобов’язання держави щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань, включаючи наявність
непогашеної заборгованості держави з
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість;
платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення
(його
частина), яким встановлено завищення
заявленої та не відшкодованої на момент
перевірки суми бюджетного відшкодування
податку на додану вартість, податкове
повідомлення-рішення, яким відмовлено у
наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено від’ємне значення суми податку на
додану вартість, зменшено від’ємне значення
об’єкта оподаткування податком на прибуток;
платником
податків
надано
контролюючому органу банківську гарантію
щодо погашення визначеного контролюючим
органом грошового зобов’язання після того,
як такі грошові зобов’язання стануть
узгодженими, якщо відповідне податкове
повідомлення-рішення не буде визнано
протиправним та/або скасовано за наслідками
адміністративного або судового оскарження,
за формою встановленою Кабінетом Міністрів
України. До затвердження Кабінетом
Міністрів України форми такої банківської
гарантії платник податку може надавати
банківську
гарантію
за
формою,
встановленою банком;
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платником
податків
відкрито
контролюючому
органу
безвідкличний
акредитив, що забезпечує сплату платником
суми визначеного контролюючим органом
грошового зобов’язання, якщо відповідне
податкове повідомлення-рішення не буде
визнано протиправним та/або скасовано за
наслідками адміністративного або судового
оскарження та зобов’язання за яким підлягає
виконанню при наданні контролюючим
органом документів, які підтверджують, що
визначене контролюючим органом грошове
зобов’язання стало узгодженим.
56.153. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення за наслідками процедури його
адміністративного чи судового оскарження
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі.
Підставою для такого відшкодування є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення частково
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі, пропорційно сумі, на яку
визнано протиправним та/або скасовано
податкове повідомлення-рішення.
56.154. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення повністю або частково за наслідками
процедури його адміністративного чи
судового оскарження та застосування до
платника податків права податкової застави
відповідно до пункту 56.151 цієї статті
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контролюючий орган сплачує платнику
податків пеню, яка нараховується за кожний
календарний день за період з дати набрання
чинності рішення суду про застосування до
платника податків права податкової застави
до дати набрання чинності рішення
контролюючого органу чи суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення.
Така
пеня
нараховується із розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку
України, діючої на кожний такий день від
суми грошового зобов’язання, визначення
якого у податковому повідомленні-рішенні
визнано контролюючим органом чи судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення».
-1629- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)
Пункт 5 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 56.15 статті 56 Податкового кодексу
України) виключити.
-1630- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Пункт 5 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 56.15 статті 56 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1631- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Пункт 5 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 56.15 статті 56 Податкового кодексу
України) виключити.
-1632- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-1633- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Виключити
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-1634- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-1635- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Пункт 5 Розділу І проекту виключити.
Обґрунтування: норми законопроекту
стосуються поширення права податкової
застави на неузгоджені грошові зобов’язання
(за результатами контрольно-перевірочних
заходів),
що
суттєво
необґрунтовано
впливатиме на обмеження права власності.
-1636- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт п’ятий розділу І законопроекту
виключити
-1637- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити абзац
-1638- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзац третій пункту 5 розділу І
виключити.
-1639- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Виключити абзац
-1640- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

5. Пункт 5 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
виключити із законопроекту норму, яка
передбачає поширення права податкової
застави на неузгоджені грошові зобов’язання.
Адже саме собою визначення у
податковому повідомленні-рішенні суми
грошового зобов'язання платника податків не
свідчить
про
існування
податкового
зобов'язання у платника податків, а тим
більше про виникнення податкового боргу, а
тому
вказана
пропозиція
виглядає
дискусійною у контексті ч. 1 ст. 41
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Конституції України, за якою «кожен має
право
володіти,
користуватися
і
розпоряджатися
своєю
власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності».
Окрім цього, можливість встановлення
податкової застави у випадку оскарження
рішень
контролюючих
органів
в
адміністративному та судовому порядку за
рішенням контролюючих органів може
призвести на практиці до додаткового «тиску»
на платників податку.
-1641- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 5 Розділу проекту І виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

-1642- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Пункт 5 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 56.15 статті 56 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1643- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

38. Пункт 5 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 56.15 статті 56 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1644- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1645- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Оновлений пункт 56.15 статті 56
Податкового кодексу України «Скарга,
подана з дотриманням порядку, строків та
умов, визначених цією статтею, щодо
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

контролюючого органу зупиняє виконання
платником податків неузгоджених грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання. Для цілей цього підпункту
податкова застава по неузгоджених грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнямирішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток» виключити.
-1646- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Пункт 5 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 56.15 статті 56 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1647- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 5 Розділу І законопроекту –
виключити
-1648- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 5 розділу І виключити.

Відхилено

-1649- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пункт 5 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-1650- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 розділу І виключити.
-1651- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)
Пункт 56.15 статті 56 Законопроекту
залишити в редакції чинного Податкового
кодексу України:
-1652- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 5 розділу І виключити.

Відхилено

Відхилено

-1653- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 5 розділу І законопроекту
виключити
-1654- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Пункт 5 Розділу I законопроекту
виключити
-1655- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац 3 пункту 5 Розділу 1 законопроекту
виключити;
-1656- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац третій пункту 5 розділу І проекту
виключити;
-1657- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити
пункт
5
Розділу
І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-1658- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити нову редакцію пункту 56.15
статті 56.
-1659- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

Відхилено
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В абзаці другому пункту 5 розділу І слова
«цього підпункту замінити словами «цього
пункту».
-1660- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац третій пункту 5 розділу І
виключити;
-1661- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Абзац перший пункту 5 Розділу
законопроекту – виключити.
-1662- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

І

Абзац третій пункту 5 Розділу
законопроекту – виключити.
-1663- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

І

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 5 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 56.15 статті 56 Податкового кодексу
України) виключити;
-1664- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити пункт 5 розділу І.
-1665- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

Виключити пункт 5 розділу І.
-1666- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт п’ятий Розділу І (щодо внесення
змін до пункту 56.15 статті 56 Податкового
кодексу України) виключити.
-1667- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
Пункт 5 Розділу І законопроекту –
виключити.
-1668- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Пункт 5 розділу І законопроекту (щодо
нової редакції пункту 56.15 статті 56 ПКУ)
виключити.
-1669- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 5 Розділу І виключити
-1670- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 5 Розділу І законопроекту –
виключити.
-1671- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 56.15 статті 56 Розділу II
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію пункту 56.15 статті 56 Розділу II).
-1672- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
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104

“56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-1673- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий пункту 5 розділу I викласти
у такій редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, зупиняє виконання платником
податків неузгоджених грошових зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого до дня закінчення
процедури адміністративного оскарження.».
-1674- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 56.15. статті 56 Податкового
Кодексу України залишити в чинній редакції
-1675- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишити у силі діючу редакцію
-1676- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1677- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Виключити
-1678- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

“56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.

512

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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-1679- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

викласти в новій редакції:
“56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку."
-1680- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

“56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.
-1681- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

23. Абзац другий пункту 5 розділу 1
викласти в такій редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею та/або позовна заява, подана
відповідно до Кодексу адміністративного
судочинства, щодо визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомлення-
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рішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових
зобов’язань
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань,
визначених
податковому
повідомленні-рішенні, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу та/або звернення з позовом до суду та
до дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку».
-1682- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Оновлений пункт 56.15 статті 56
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції «Скарга, подана із дотриманням
строків, визначених абзацом першим пункту
56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником
податків грошових зобов’язань, визначених у
податковому повідомленні-рішенні (рішенні),
на строк від дня подання такої скарги до
контролюючого органу до дня закінчення
процедури адміністративного оскарження.».
-1683- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
у пункту 5 Розділу I законопроекту: 1) у
абзаці другому слова «але передбачає
поширення права податкової застави у
порядку, передбаченому цим Кодексом, на
такі неузгоджені грошові зобов’язання»
виключити; 2) абзац третій виключити.
-1684- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 56.15 статті 56 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту викласти в
наступній редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.»
-1685- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Абзац другий пункту 5 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«56.15. Скарга або позовна заява, подана з
дотриманням порядку, строків та умов,
визначених цією статтею, щодо визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу зупиняє виконання платником
податків неузгоджених грошових зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання.».
-1686- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзац другий пункту 5 розділу І
законопроекту доповнити словами та
цифрами "якщо їх сума перевищує 1 000 000
гривень
-1687- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац другий пункту 5 розділу І
законопроекту (щодо нової редакції пункту
56.15 статті 56 ПКУ) викласти в такій
редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення за рішенням суду
права податкової застави у порядку,
передбаченому цим Кодексом, на такі
неузгоджені грошові зобов’язання у разі,
якщо сума таких зобов’язаннь перевищує 5
мільйонів гривень».
-1688- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 2 пункту 5 Розділу 1 слова «але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання.» виключити;
-1689- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодовизнанняпротиправнимта/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
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грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку , але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання. Для цілей цього підпункту
податкова застава по неузгоджених грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнямирішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта податком на
прибуток.
-1690- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац другий пункту 5 розділу І проекту
після слів "та/або скасування" доповнити
словами "та/або перегляду"
-1691- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

в абзаці другому пункту 5 розділу І
проекту слова "але передбачає поширення
права податкової застави у порядку,
передбаченому цим Кодексом, на такі
неузгоджені
грошові
зобов’язання"
виключити
-1692- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці другому пункту 5 розділу І слова
«але передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання» виключити;
-1693- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац другий пункту 5 Розділу
законопроекту – виключити.
-1694- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Абзац другий пункту 5 розділу 1 викласти
в такій редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею та/або позовна заява, подана
відповідно до Кодексу адміністративного
судочинства, щодо визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових
зобов’язань
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань,
визначених
податковому
повідомленні-рішенні, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу та/або звернення з позовом до суду та
до дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку».
-1695- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Абзац другий пункту 5 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«56.15. Скарга або позовна заява, подана з
дотриманням порядку, строків та умов,
визначених Податковим Кодексом України,
щодо
визнання
протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
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дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання.».
-1696- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
56.15. 56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання, якщо їх сума перевищує 1 000
000 гривень.
-1697- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 56.15 статті 56 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту викласти в
наступній редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.»
-1698- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 56.15. статті 56 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«Скарга, подана з дотриманням порядку,
строків та умов, визначених цією статтею,
щодо
визнання
протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.»
-1699- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)
В абзаці другому пункту 5 розділу І слова
«але передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання» замінити словами «але
передбачає можливість застосування за
рішенням суду права податкової застави на
майно платника податків у порядку,
передбаченому у цьому пункті».
-1700- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий пункту 5 розділу викласти в
такій редакції: “56.15. Скарга, подана з
дотриманням порядку, строків та умов,
визначених цією статтею та/або позовна заява,
подана
відповідно
до
Кодексу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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адміністративного
судочинства,
щодо
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення
контролюючого органу зупиняє виконання
платником податків неузгоджених грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу та/або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
може
передбачати
поширення
права
податкової застави у порядку, передбаченому
цим Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання».
-1701- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 56.15 статті 56 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту викласти в
наступній редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.»
-1702- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт
56.15
статті
56
Розділу
IIзаконопроєкту викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Скарга, подана із дотриманням порядку,
строків та умов визначених цією статтею,
зупиняє виконання платником податків
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому повідомленні-рішенні, на строк
від дня подання такої скарги до
контролюючого органу до дня закінчення
процедури адміністративного оскарження.
Протягом зазначеного строку податкові
вимоги з податку, що оскаржується, не
надсилаються,
а
сума
грошового
зобов’язання, що оскаржується, вважається
неузгодженою.
-1703- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 56.15 статті 56 Розділу II
законопроєкту викласти в такій редакції:
Скарга, подана з дотриманням порядку,
строків та умов, визначених цією статтею,
щодо
визнання
протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.
Протягом зазначеного строку податкові
вимоги з податку, що оскаржується, не
надсилаються,
а
сума
грошового
зобов’язання, що оскаржується, вважається
неузгодженою.
-1704- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
. Пункт 56.15 статті 56 Розділу II
законопроєкту викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Скарга, подана із дотриманням строків,
визначених абзацом першим пункту 56.3 цієї
статті, зупиняє виконання платником податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку.
Протягом зазначеного строку податкові
вимоги з податку, що оскаржується, не
надсилаються,
а
сума
грошового
зобов’язання, що оскаржується, вважається
неузгодженою.
-1705- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 56.15 статті 56 Розділу II
законопроєкту викласти в такій редакції:
Скарга, подана із дотриманням порядку,
строків та умов визначених цією статтею,
зупиняє виконання платником податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку.
Протягом зазначеного строку податкові
вимоги з податку, що оскаржується, не
надсилаються,
а
сума
грошового
зобов’язання, що оскаржується, вважається
неузгодженою.
-1706- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Для цілей цього підпункту податкова
застава
по
неузгоджених
грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнямирішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 56.15 статті 56 Розділу II
законопроєкту викласти в такій редакції:
Скарга, подана із дотриманням строків,
визначених абзацом першим пункту 56.3 цієї
статті, зупиняє виконання платником податків
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому повідомленні-рішенні, на строк
від дня подання такої скарги до
контролюючого органу до дня закінчення
процедури адміністративного оскарження.
Протягом цього строку податкові вимоги з
податку, що оскаржується, не надсилаються, а
сума
грошового
зобов’язання,
що
оскаржується, вважається неузгодженою.
-1707- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 розділу І проєкту викласти в такій
редакції:
«5. У статті 56:
1) пункт 56.15 викласти в такій редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження,
зупиняє виконання платником податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно платника
податків у порядку, передбаченому в пункті
56.151 цієї статті».
2) доповнити пунктами 56.151-56.154
такого змісту:
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«56.151. У разі подання платником
податків скарги щодо визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження
такого податкового повідомлення-рішення,
контролюючий орган має право протягом 48
годин із дати отримання такої скарги чи
позову платника податків звернутися до суду
із позовною заявою про застосування
стосовно майна такого платника податків
права податкової застави.
У разі пропуску зазначеного строку
контролюючим органом такий строк не
підлягає поновленню.
Строк, визначений цим пунктом, не
включає добові години, що припадають на
вихідні та святкові дні.
Суд приймає рішення про задоволення
позову
контролюючого
органу
про
застосування права податкової застави лише у
разі надання контролюючим органом разом із
позовною заявою доказів, що підтверджують:
ознаки очевидної протиправної умисної
поведінки платника податків, які стали
підставою
для
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
такому
платнику
податків
грошового
зобов’язання,
що
оскаржується
в
адміністративному або судовому порядку;
намір платника податків ухилитися від
виконання рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання,
після того як такі суми грошового
зобов’язанні
стануть
узгодженими
за
наслідками
закінчення
процедури
адміністративного
та/або
судового
оскарження рішення контролюючого органу.
Обставинами, які виключають очевидну
протиправну поведінку платника податків, є, в
тому числі, але не виключно такі обставини:
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вчинення
платником
податків
податкового правопорушення за відсутності
умислу;
якщо підставою прийняття рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання є норма закону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, яка
(які) припускає (припускають) неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих
органів. 56.152. Право податкової застави,
визначене у пункті 56.151 цієї статті, не
застосовується, а суд відмовляє у задоволенні
відповідного позову контролюючого органу у
разі наявності однієї із таких обставин:
на
дату
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання, яке оскаржується
платником податків, наявні не погашені у
повному обсязі зобов’язання держави щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань, включаючи наявність
непогашеної заборгованості держави з
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість;
платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення
(його
частина), яким встановлено завищення
заявленої та не відшкодованої на момент
перевірки суми бюджетного відшкодування
податку на додану вартість, податкове
повідомлення-рішення, яким відмовлено у
наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено від’ємне значення суми податку на
додану вартість, зменшено від’ємне значення
об’єкта оподаткування податком на прибуток;
платником
податків
надано
контролюючому органу банківську гарантію
щодо погашення визначеного контролюючим
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органом грошового зобов’язання після того,
як такі грошові зобов’язання стануть
узгодженими, якщо відповідне податкове
повідомлення-рішення не буде визнано
протиправним та/або скасовано за наслідками
адміністративного або судового оскарження,
за формою встановленою Кабінетом Міністрів
України. До затвердження Кабінетом
Міністрів України форми такої банківської
гарантії платник податку може надавати
банківську
гарантію
за
формою,
встановленою банком;
платником
податків
відкрито
контролюючому
органу
безвідкличний
акредитив, що забезпечує сплату платником
суми визначеного контролюючим органом
грошового зобов’язання, якщо відповідне
податкове повідомлення-рішення не буде
визнано протиправним та/або скасовано за
наслідками адміністративного або судового
оскарження та зобов’язання за яким підлягає
виконанню при наданні контролюючим
органом документів, які підтверджують, що
визначене контролюючим органом грошове
зобов’язання стало узгодженим.
56.153. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення за наслідками процедури його
адміністративного чи судового оскарження
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі.
Підставою для такого відшкодування є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення частково
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
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банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі, пропорційно сумі, на яку
визнано протиправним та/або скасовано
податкове повідомлення-рішення.
56.154. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення повністю або частково за наслідками
процедури його адміністративного чи
судового оскарження та застосування до
платника податків права податкової застави
відповідно до пункту 56.151 цієї статті
контролюючий орган сплачує платнику
податків пеню, яка нараховується за кожний
календарний день за період з дати набрання
чинності рішення суду про застосування до
платника податків права податкової застави
до дати набрання чинності рішення
контролюючого органу чи суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення.
Така
пеня
нараховується із розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку
України, діючої на кожний такий день від
суми грошового зобов’язання, визначення
якого у податковому повідомленні-рішенні
визнано контролюючим органом чи судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення.».
-1708- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу зупиняє виконання платником
податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
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податковому повідомленні-рішенні, та
стягнення
контролюючими
органами
таких грошових зобов’язань, на строк від
дня
подання
такої
скарги
до
контролюючого органу або звернення з
позовом до суду і до дня закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку.
-1709- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

В абзаці другому пункту 5 слова «, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання» вилучити;
-1710- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

Абзац другий пункту 5 Розділу І проекту
Закону викласти в такій редакції:"56.15.
Скарга, подана з дотриманням порядку,
строків та умов, визначених цією статтею,
щодо
визнання
протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.".
-1711- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий пункту 5 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених
Податковим Кодексом України, щодо
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення
контролюючого органу зупиняє виконання
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платником податків неузгоджених грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з відповідним позовом
до суду і до дня закінчення процедури
оскарження
в
адміністративному
або
судовому порядку, але передбачає поширення
права податкової застави у порядку,
передбаченому цим Кодексом, на такі
неузгоджені грошові зобов’язання.».
-1712- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)

Відхилено

“56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.
-1713- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) пункт 56.15 викласти в такій редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження,
зупиняє виконання платником податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
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зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно платника
податків у порядку, передбаченому в пункті
56.151 цієї статті».
-1714- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзац другий пункту 5 розділу 1 викласти
в такій редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею та/або позовна заява, подана
відповідно до Кодексу адміністративного
судочинства, щодо визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу та/або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання.».
-1715- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац третій пункту 5 розділу 1 викласти в
такій редакції:
«Для цілей цього підпункту податкова
застава
по
неузгоджених
грошових
зобов’язаннях не застосовується за наявності
зобов’язань держави щодо повернення
платнику податків помилково та/або надміру
сплачених ним грошових зобов’язань, а також
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до грошових зобов’язань за податковими
повідомленнями-рішеннями (їх частинами),
якими встановлено завищення заявленої та не
відшкодованої на момент перевірки суми
бюджетного відшкодування податку на
додану
вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими
відмовлено
у
наданні
бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток.».
-1716- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

В абзаці другому пункту 5 розділу І слова
«але передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання» замінити словами «але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно такого, в
порядку, визначеному у цьому пункті.».
-1717- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац третій пункту 5 розділу І замінити
абзацами такого змісту: «У разі оскарження
платником
податків
податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу про визначення суми грошового
зобов’язання
в
адміністративному
чи
судовому порядку, контролюючий орган має
право протягом 48 годин із дати отримання
скарги чи позову платника податків
звернутися до суду із позовом про
застосування стосовно майна такого платника
податків права податкової застави. У разі
пропуску зазначеного строку контролюючим
органом такий строк не підлягає поновленню.
Строк, визначений цим пунктом, не включає
добові години, що припадають на вихідні та
святкові дні. Суд задовольняє позов
контролюючого органу у разі наявності
доказів, що достовірно підтверджують
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вчинення платником податків умисного
податкового правопорушення та намір такого
платника податків в майбутньому ухилитися
від сплати грошового зобов’язання після їх
узгодження
за
наслідками
процедури
адміністративного чи судового оскарження.
Право податкової застави, визначене у цьому
пункті, не застосовується, у разі якщо: на дату
розгляду судом позову контролюючого
органу, наявні не погашені у повному обсязі
зобов’язання перед таким платником податків
щодо повернення помилково та/або надміру
сплачених ним грошових зобов’язань,
бюджетного відшкодування податку на
додану
вартість;
платником
податків
оскаржується
податкове
повідомленнярішення (його частина), яким встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
відмовлено
у
наданні
бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток; платником податків
надано контролюючому органу банківську
гарантію та/або безвідкличний акредитив на
суму
грошового
зобов’язання,
що
оскаржується таким платником, зобов’язання
за якими підлягають виконанню при наданні
контролюючим органом документів, які
підтверджують, що визначене ним грошове
зобов’язання стало узгодженим після
закінчення процедури адміністративного та
судового оскарження. У разі визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення
за
наслідками
процедури його адміністративного чи
судового оскарження контролюючий орган:
компенсує платнику податків понесені ним
витрати на надання банківської гарантії та/або
відкриття та обслуговування безвідкличного
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акредитиву, у подвійному розмірі (у разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення частково
контролюючий орган компенсує такі витрати
у подвійному розмірі, пропорційно сумі, на
яку визнано протиправним та/або скасовано
податкове повідомлення-рішення); сплачує
платнику податків пеню за кожний
календарний день строку дії права податкової
застави, застосованої до такого платника
відповідно до цього пункту, із розрахунку 120
відсотків
річних
облікової
ставки
Національного банку України, діючої на
кожний такий день, від суми грошового
зобов’язання,
визначення
якого
у
податковому повідомленні-рішенні визнано
контролюючим
органом
чи
судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для такого відшкодування та сплати пені є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення.».
-1718- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «Пункт 56.15 статті 56
викласти в такій редакції: «56.15. Скарга або
позовна заява, подана з дотриманням порядку,
строків та умов, визначених цією статтею,
щодо
визнання
протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з відповідною позовною
заявою до компетентного суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку, але
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передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання. Для цілей цього підпункту
податкова застава по неузгоджених грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнями
рішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток.»»
-1719- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження,
зупиняє виконання платником податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно платника
податків у порядку, передбаченому в пункті
56.151 цієї статті.
…
-1720- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

В абзаці другому пункту 5 розділу І слова
«але передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання» виключити
-1721- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац другий пункту 5 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цим
Кодексом, щодо визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання.».
-1722- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.
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-1723- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
24. Доповнити абзац третій пункту 5
розділу І новим абзацом такого змісту:
«Податкова застава по неузгоджених
грошових зобов’язаннях застосовується до
платника податку з урахуванням надміру
сплачених сум податків та зборів такого
платника податків».
-1724- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Абзац третій пункту 12.5 статті 12
Податкового кодексу України «На рішення
про встановлення місцевих податків та зборів,
прийняті на підставі і на виконання вимог
цього Кодексу, не поширюється дія
законодавства щодо здійснення державної
регуляторної політики та регуляторної
діяльності.» виключити.
-1725- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзац третій пункту 5 розділу І викласти в
такій редакції:
«Для цілей цього підпункту податкова
застава не застосовується щодо сум,
зазначених у податкових повідомленняхрішеннях, що не призводять до виникнення у
платника податків податкового боргу, а
податкова застава по неузгоджених грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнямирішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток”.
-1726- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«5. Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:
“56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження,
зупиняє виконання платником податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно платника
податків у порядку, передбаченому в пункті
56.151 цієї статті.”.»
-1727- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«5. Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:
«56.15. 56.15. Скарга або позовна заява,
подана з дотриманням порядку, строків та
умов, визначених цією статтею, щодо
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення
контролюючого органу зупиняє виконання
платником податків неузгоджених грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
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стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до
компетентного суду і до дня закінчення
процедури оскарження в адміністративному
або судовому порядку, але передбачає
поширення права податкової застави у
порядку, передбаченому цим Кодексом, на
такі неузгоджені грошові зобов’язання. Для
цілей цього підпункту податкова застава по
неузгоджених грошових зобов’язаннях не
застосовується до грошових зобов’язань за
податковими повідомленнями рішеннями (їх
частинами), якими встановлено завищення
заявленої та не відшкодованої на момент
перевірки суми бюджетного відшкодування
податку на додану вартість, податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими
відмовлено
у
наданні
бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток.»»;
-1728- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:
«Скарга, подана із дотриманням строків,
визначених абзацом першим пункту 56.3 цієї
статті, зупиняє виконання платником податків
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому повідомленні-рішенні (рішенні),
на строк від дня подання такої скарги до
контролюючого органу до дня закінчення
процедури адміністративного оскарження.»;
-1729- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
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«5. Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:
«56.15. Скарга або позовна заява, подана з
дотриманням порядку, строків та умов,
визначених цим Кодексом, щодо визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу зупиняє виконання платником
податків неузгоджених грошових зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до компетентного суду і
до дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання.
Для цілей цього підпункту податкова
застава
по
неузгоджених
грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнями
рішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток підприємств.»»;
-1730- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Скарга, подана з дотриманням порядку,
строків та умов, визначених цією статтею,
щодо
визнання
протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку.».
-1731- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 розділу І викласти в такій редакції:
«5. У статті 56:
1) пункт 56.15 викласти в такій редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження,
зупиняє виконання платником податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно платника
податків у порядку, передбаченому в пункті
56.151 цієї статті».
2) доповнити пунктами 56.151 -56.154
такого змісту:
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«56.151 . У разі подання платником
податків скарги щодо визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження
такого податкового повідомлення-рішення,
контролюючий орган має право протягом 48
годин із дати отримання такої скарги чи
позову платника податків звернутися до суду
із позовною заявою про застосування
стосовно майна такого платника податків
права податкової застави.
У разі пропуску зазначеного строку
контролюючим органом такий строк не
підлягає поновленню.
Строк, визначений цим пунктом, не
включає добові години, що припадають на
вихідні та святкові дні.
Суд приймає рішення про задоволення
позову
контролюючого
органу
про
застосування права податкової застави лише у
разі надання контролюючим органом разом із
позовною заявою доказів, що підтверджують:
ознаки очевидної протиправної умисної
поведінки платника податків, які стали
підставою
для
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
такому
платнику
податків
грошового
зобов’язання,
що
оскаржується
в
адміністративному або судовому порядку;
намір платника податків ухилитися від
виконання рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання,
після того як такі суми грошового
зобов’язанні
стануть
узгодженими
за
наслідками
закінчення
процедури
адміністративного
та/або
судового
оскарження рішення контролюючого органу.
Обставинами, які виключають очевидну
протиправну поведінку платника податків, є, в
тому числі, але не виключно такі обставини:
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вчинення платником податків податкового
правопорушення за відсутності умислу;
якщо підставою прийняття рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання є норма закону чи
іншого нормативноправового акта, виданого
на підставі закону, або норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, яка
(які) припускає (припускають) неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих
органів.
56.152 . Право податкової застави,
визначене у пункті 56.151 цієї статті, не
застосовується, а суд відмовляє у задоволенні
відповідного позову контролюючого органу у
разі наявності однієї із таких обставин:
на
дату
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання, яке оскаржується
платником податків, наявні не погашені у
повному обсязі зобов’язання держави щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань, включаючи наявність
непогашеної заборгованості держави з
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість;
платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення
(його
частина), яким встановлено завищення
заявленої та не відшкодованої на момент
перевірки суми бюджетного відшкодування
податку на додану вартість, податкове
повідомлення-рішення, яким відмовлено у
наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено від’ємне значення суми податку на
додану вартість, зменшено від’ємне значення
об’єкта оподаткування податком на прибуток;
платником
податків
надано
контролюючому органу банківську гарантію
щодо погашення визначеного контролюючим
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органом грошового зобов’язання після того,
як такі грошові зобов’язання стануть
узгодженими, якщо відповідне податкове
повідомлення-рішення не буде визнано
протиправним та/або скасовано за наслідками
адміністративного або судового оскарження,
за формою встановленою Кабінетом Міністрів
України. До затвердження Кабінетом
Міністрів України форми такої банківської
гарантії платник податку може надавати
банківську
гарантію
за
формою,
встановленою банком;
платником
податків
відкрито
контролюючому
органу
безвідкличний
акредитив, що забезпечує сплату платником
суми визначеного контролюючим органом
грошового зобов’язання, якщо відповідне
податкове повідомленнярішення не буде
визнано протиправним та/або скасовано за
наслідками адміністративного або судового
оскарження та зобов’язання за яким підлягає
виконанню при наданні контролюючим
органом документів, які підтверджують, що
визначене контролюючим органом грошове
зобов’язання стало узгодженим.
56.153 . У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення за наслідками процедури його
адміністративного чи судового оскарження
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі.
Підставою для такого відшкодування є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення частково
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
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банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі, пропорційно сумі, на яку
визнано протиправним та/або скасовано
податкове повідомлення-рішення.
56.154 . У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення повністю або частково за наслідками
процедури його адміністративного чи
судового оскарження та застосування до
платника податків права податкової застави
відповідно до пункту 56.151 цієї статті
контролюючий орган сплачує платнику
податків пеню, яка нараховується за кожний
календарний день за період з дати набрання
чинності рішення суду про застосування до
платника податків права податкової застави
до дати набрання чинності рішення
контролюючого органу чи суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення.
Така
пеня
нараховується із розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку
України, діючої на кожний такий день від
суми грошового зобов’язання, визначення
якого у податковому повідомленнірішенні
визнано контролюючим органом чи судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення.»
-1732- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

5. Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:
«56.15. Скарга або позовна заява, подана з
дотриманням порядку, строків та умов,
визначених Податковим Кодексом України,
щодо
визнання
протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
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виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до
компетентного суду і до дня закінчення
процедури оскарження в адміністративному
або судовому порядку, але передбачає
поширення права податкової застави у
порядку, передбаченому цим Кодексом, на
такі неузгоджені грошові зобов’язання.
Для цілей цього підпункту податкова
застава
по
неузгоджених
грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнями
рішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток підприємств.»
-1733- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 розділу І викласти в такій редакції:
«5. У статті 56:
1) пункт 56.15 викласти в такій редакції:
56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження,
зупиняє виконання платником податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
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контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно платника
податків у порядку, визначеному в пункті
56.151 цієї статті»;
2) доповнити пунктами 56.151-56.154
такого змісту:
«56.151. У разі оскарження платником
податків рішення контролюючого органу про
визначення такому платнику податків
грошового зобов’язання в адміністративному
або судовому порядку, контролюючий орган
має право протягом 96 годин із дати
отримання скарги чи позову платника
податків звернутися до суду із позовом про
застосування стосовно майна такого платника
податків
права
податкової
застави.
Зазначений строк не включає добові години,
що припадають на вихідні та святкові дні.
У разі пропуску контролюючим органом
строку, зазначеного в абзаці першому цього
пункту, такий строк не підлягає поновленню.
Рішення
про
застосування
права
податкової застави приймається судом лише у
разі надання контролюючим органом доказів,
які свідчать про підтверджують:
очевидну умисну протиправну поведінку
платника податків під час вчинення ним
відповідного податкового правопорушення,
яке стало підставою для прийняття
податкового
повідомлення-рішення
про
визначення платнику податків грошового
зобов’язання;
намір платника податків ухилитися від
виконання рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання,
після того як такі грошового зобов’язанні
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стануть
узгодженими
за
наслідками
закінчення процедури адміністративного
та/або судового оскарження рішення.
Обставинами, які виключають очевидну
протиправну поведінку платника податків, є, в
тому числі, але не виключно такі обставини:
вчинення
платником
податків
податкового
правопорушення
з
необережності;
якщо підставою прийняття податкового
повідомлення-рішення стала норма закону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, яка
(які) припускає (припускають) неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих
органів.
56.152. Право податкової застави у
визначеному в пункті 56.151 цієї статті
випадку, не застосовується за наявності однієї
із таких обставин:
на
дату
прийняття
податкового
повідомлення-рішення, яке оскаржується
платником податків, наявні не погашені у
повному обсязі зобов’язання держави щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових
зобов’язань,
заборгованості
держави з бюджетного відшкодування
податку на додану вартість;
платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення
(його
частина), яким встановлено завищення
заявленої та не відшкодованої на момент
перевірки суми бюджетного відшкодування
податку на додану вартість, податкове
повідомлення-рішення, яким відмовлено у
наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено від’ємне значення суми податку на
додану вартість, зменшено від’ємне значення
об’єкта оподаткування податком на прибуток;
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платником
податків
надано
контролюючому органу банківську гарантію
за формою, визначеною центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної
фінансової
політики,
яка
передбачає зобов’язання гаранта сплатити
контролюючому органу суму грошового
зобов’язання після його узгодження за
наслідками
закінчення
процедури
адміністративного та судового оскарження,
якщо платник податків не сплачує такі
грошові зобов’язання протягом граничних
строків їх оплати, визначеним цим Кодексом.
До затвердження центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної фінансової політики форми такої
банківської гарантії платник податку може
надавати банківську гарантію за формою,
встановленою банком;
платником
податків
відкрито
контролюючому
органу
безвідкличний
акредитив, що передбачає сплату платником
податків суми визначеного контролюючим
органом грошового зобов’язання, якщо
відповідне податкове повідомлення-рішення
не буде визнано протиправним та/або
скасовано за наслідками адміністративного
або судового оскарження та зобов’язання за
яким підлягає виконанню при наданні
контролюючим органом документів, які
підтверджують, що визначене контролюючим
органом
грошове
зобов’язання
стало
узгодженим.
56.153. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення за наслідками процедури його
адміністративного чи судового оскарження
контролюючий орган на підставі відповідного
рішення контролюючого органу (суду) про
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення
компенсує платнику податків у подвійному

549

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

розмірі витрати, понесені ним на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву (у
разі
визнання
протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення частково контролюючий орган
компенсує такі витрати у подвійному розмірі
пропорційно
сумі,
на
яку
визнано
протиправним та/або скасовано податкове
повідомлення-рішення);
56.154. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення
повністю
або
частково
та
застосування до платника податків права
податкової застави відповідно до пункту
56.151 цієї статті контролюючий орган на
підставі
відповідного
рішення
контролюючого органу (суду) про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення сплачує платнику
податків пеню, яка нараховується за кожний
календарний день строку дії права податкової
застави. Така пеня нараховується із
розрахунку 120 відсотків річних облікової
ставки Національного банку України, діючої
на кожний відповідний день від суми
грошового зобов’язання, визначення якого у
податковому повідомленні-рішенні визнано
контролюючим
органом
чи
судом
протиправним та/або скасовано.».
-1734- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац третій пункту 5 розділу І викласти в
такій редакції: «Для цілей цього підпункту
податкова застава по неузгоджених грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнямирішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

550

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток, а також іншими
податковими повідомленнями-рішенням, що
не можуть призвести до виникнення у
платника податків податкового боргу”.
-1735- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац третій пункту 5 розділу І замінити
абзацами такого змісту:
«У разі подання платником податків
скарги (позову до суду) щодо податкового
повідомлення-рішення про визначення суми
грошового зобов’язання, контролюючий
орган має право протягом 48 годин із дати
отримання скарги (позову) звернутися до суду
із позовною заявою про застосування
стосовно майна такого платника податків
права податкової застави.
У разі пропуску зазначеного строку
контролюючим органом такий строк не
підлягає поновленню.
Строк, визначений цим пунктом, не
включає добові години, що припадають на
вихідні та святкові дні.
Суд приймає рішення про задоволення
позову
контролюючого
органу
про
застосування права податкової застави лише у
разі надання суду доказів, які підтверджують
ознаки очевидної протиправної умисної
поведінки платника податків, які стали
підставою
для
прийняття
рішення
контролюючого органу, та намір такого
платника податків ухилитися від оплати
грошового
зобов’язання,
визначеного
контролюючим органом, після їх узгодження
за
фактом
закінченням
процедури
адміністративного чи судового оскарження.
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Право
податкової
застави
не
застосовується, у разі наявності однієї із таких
обставин:
на
дату
прийняття
рішення
контролюючого органу наявні не погашені у
повному
обсязі
зобов’язання
щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових
зобов’язань,
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість;
платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення,
яким
встановлено завищення заявленої та не
відшкодованої на момент перевірки суми
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, податкове повідомленнярішення, яким відмовлено у наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено
від’ємне значення суми податку на додану
вартість, зменшено від’ємне значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток;
платником
податків
надано
контролюючому органу банківську гарантію
та/або безвідкличний акредитив на суму
грошового зобов’язання, що оскаржується
таким платником, які передбачають оплату
грошового зобов’язання контролюючому
органу після надання ним доказів того, що такі
грошові зобов’язання стали узгодженими
після
закінчення
процедури
адміністративного та судового оскарження.
У разі визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючий орган на підставі
рішення контролюючого органу вищого рівня
та/або суду про визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення:
компенсує платнику податків понесені
ним витрати на надання банківської гарантії
та/або
відкриття
та
обслуговування
безвідкличного акредитиву, у подвійному
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розмірі від суми грошового зобов’язання,
нарахування якого визнано протиправним
та/або скасовано;
сплачує платнику податків пеню за
кожний календарний день строку дії права
податкової застави, застосованої до такого
платника відповідно до цього пункту, із
розрахунку 120 відсотків річних облікової
ставки Національного банку України, діючої
на кожний такий день, від суми грошового
зобов’язання,
визначення
якого
у
податковому повідомленні-рішенні визнано
контролюючим
органом
чи
судом
протиправним та/або скасовано;
сплачує платнику податків пеню, яка
нараховується за кожний календарний день за
період з дати набрання чинності рішення суду
про застосування до платника податків права
податкової застави до дати набрання чинності
рішення контролюючого органу (суду) про
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення,
із
розрахунку 120 відсотків річних облікової
ставки Національного банку України, діючої
на кожний такий день від суми грошового
зобов’язання,
визначення
якого
у
податковому повідомленні-рішенні визнано
протиправним та/або скасовано.».
-1736- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац третій пункту 5 розділу 1 викласти в
такій редакції: «Для цілей цього підпункту
податкова застава по неузгоджених грошових
зобов’язаннях не застосовується за наявності
зобов’язань держави щодо повернення
платнику податків помилково та/або надміру
сплачених ним грошових зобов’язань,
включаючи наявність заборгованості держави
з бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, а також до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнямирішеннями (їх частинами), якими встановлено

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток”.
-1737- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
56.15.1. У разі подання платником
податків
скарги
щодо
визнання
протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу
в
порядку
адміністративного
або
судового
оскарження
такого
податкового
повідомлення-рішення,
контролюючий
орган має право протягом 48 годин із дати
отримання такої скраги чи позову
платника податків звернутися до суду із
позовною заявою про застосування
стосовно майна такого платника податків
права податкової застави. У разі пропуску
зазначеного
строку
контролюючим
органом такий строк не підлягає
поновленню. Строк, визначений цим
пунктом, не включає добові години, що
припадають на вихідні та святкові дні. Суд
приймає рішення про задоволення позову
контролюючого органу про застосування
права податкової застави лише у разі
надання контролюючим органом разом із
позовною
заявою
доказів,
що
підтверджують:
ознаки
очевидної
протиправної умисної поведінки платника
податків, які стали підставою для
прийняття рішення контролюючого органу
про визначення такому платнику податків
грошового зобов’язання, що оскаржується
в
адміністративному
або
судовому

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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порядку;
намір
платника
податків
ухилитися
від
виконання
рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання, після того як такі
суми грошового зобов’язанні стануть
узгодженими за наслідками закінчення
процедури
адміністративного
та/або
судового
оскарження
рішення
контролюючого органу. Обставинами, які
виключають
очевидну
протиправну
поведінку платника податків, є, в тому
числі, але не виключно такі обставини:
вчинення платником податків податкового
правопорушення за відсутності умислу;
якщо підставою прийняття рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання є норма закону чи
іншого
нормативно-правового
акта,
виданого на підставі закону, або норми
різних законів чи різних нормативноправових актів, яка (які) припускає
(припускають) неоднозначне (множинне)
трактування прав та обов'язків платників
податків або контролюючих органів.
-1738- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
56.15.2. Право податкової застави,
визначене у пункті 56.151 цієї статті, не
застосовується, а суд відмовляє у
задоволенні
відповідного
позову
контролюючого органу у разі наявності
однієї із таких обставин:
на
дату
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання, яке оскаржується
платником податків, наявні не погашені у
повному обсязі зобов’язання держави щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових
зобов’язань,
включаючи
наявність непогашеної заборгованості

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

держави з бюджетного відшкодування
податку на додану вартість;
платником
податків
оскаржується
податкове повідомлення-рішення (його
частина), яким встановлено завищення
заявленої та не відшкодованої на момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податкове повідомлення-рішення, яким
відмовлено
у
наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено
від’ємне
значення суми податку на додану вартість,
зменшено від’ємне значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток;
платником
податків
надано
контролюючому
органу
банківську
гарантію щодо погашення визначеного
контролюючим
органом
грошового
зобов’язання після того, як такі грошові
зобов’язання стануть узгодженими, якщо
відповідне
податкове
повідомленнярішення не буде визнано протиправним
та/або
скасовано
за
наслідками
адміністративного
або
судового
оскарження, за формою встановленою
Кабінетом
Міністрів
України.
До
затвердження
Кабінетом
Міністрів
України форми такої банківської гарантії
платник
податку
може
надавати
банківську
гарантію
за
формою,
встановленою банком;
платником
податків
відкрито
контролюючому органу безвідкличний
акредитив,
що
забезпечує
сплату
платником
суми
визначеного
контролюючим
органом
грошового
зобов’язання, якщо відповідне податкове
повідомлення-рішення
не
буде
протиправним
та/або
скасовано
за
наслідками адміністративного або судового
оскарження та зобов’язання за яким
підлягає
виконанню
при
наданні
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контролюючим органом документів, які
підтверджують,
що
визначене
контролюючим
органом
грошове
зобов’язання стало узгодженим.
-1739- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
56.15.3. У разі визнання протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомлення-рішення
за
наслідками
процедури його адміністративного чи
судового оскарження контролюючий орган
компенсує платнику податків понесені ним
витрати на надання банківської гарантії
та/або відкриття та обслуговування
безвідкличного акредитиву, у подвійному
розмірі.
Підставою для такого відшкодування є
рішення контролюючого органу або суду
про визнання протиправним та/або
скасування податкового повідомленнярішення. У разі визнання протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомлення-рішення
частково
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування
безвідкличного
акредитиву,
у
подвійному
розмірі,
пропорційно сумі, на яку визнано
протиправним та/або скасовано податкове
повідомлення-рішення.
-1740- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
56.15.4. У разі визнання протиправним
та/або
скасування
податкового
повідомлення-рішення
повністю
або
частково за наслідками процедури його
адміністративного чи судового оскарження
та застосування до платника податків
права податкової застави відповідно до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

557

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

пункту 56.151 цієї статті контролюючий
орган сплачує платнику податків пеню, яка
нараховується за кожний календарний
день за період з дати набрання чинності
рішення суду про застосування до
платника податків права податкової
застави до дати набрання чинності рішення
контролюючого органу чи суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення. Така
пеня нараховується із розрахунку 120
відсотків
річних
облікової
ставки
Національного банку України, діючої на
кожний такий день від суми грошового
зобов’язання,
визначення
якого
у
податковому
повідомленні-рішенні
визнано контролюючим органом чи судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду
про визнання протиправним та/або
скасування податкового повідомленнярішення.
-1741- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 розділу І викласти в такій редакції:
«5. У статті 56: 1) пункт 56.15 викласти в такій
редакції:
«56.15.
Скарга,
подана
з
дотриманням порядку, строків та умов,
визначених цією статтею, щодо визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу в порядку адміністративного або
судового оскарження, зупиняє виконання
платником податків неузгоджених грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
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адміністративному або судовому порядку, але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно платника
податків у порядку, передбаченому в пункті
56.151 цієї статті». 2) доповнити пунктами
56.151-56.154 такого змісту: «56.151. У разі
подання платником податків скарги щодо
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу
в
порядку
адміністративного або судового оскарження
такого податкового повідомлення-рішення,
контролюючий орган має право протягом 48
годин із дати отримання такої скарги чи
позову платника податків звернутися до суду
із позовною заявою про застосування
стосовно майна такого платника податків
права податкової застави. У разі пропуску
зазначеного строку контролюючим органом
такий строк не підлягає поновленню. Строк,
визначений цим пунктом, не включає добові
години, що припадають на вихідні та святкові
дні. Суд приймає рішення про задоволення
позову
контролюючого
органу
про
застосування права податкової застави лише у
разі надання контролюючим органом разом із
позовною заявою доказів, що підтверджують:
ознаки очевидної протиправної умисної
поведінки платника податків, які стали
підставою
для
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
такому
платнику
податків
грошового
зобов’язання,
що
оскаржується
в
адміністративному або судовому порядку;
намір платника податків ухилитися від
виконання рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання,
після того як такі суми грошового
зобов’язанні
стануть
узгодженими
за
наслідками
закінчення
процедури
адміністративного
та/або
судового
оскарження рішення контролюючого органу.
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Обставинами, які виключають очевидну
протиправну поведінку платника податків, є, в
тому числі, але не виключно такі обставини:
вчинення платником податків податкового
правопорушення за відсутності умислу; якщо
підставою
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання є норма закону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, яка
(які) припускає (припускають) неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих
органів. 56.152. Право податкової застави,
визначене у пункті 56.151 цієї статті, не
застосовується, а суд відмовляє у задоволенні
відповідного позову контролюючого органу у
разі наявності однієї із таких обставин: на дату
прийняття рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання, яке
оскаржується платником податків, наявні не
погашені у повному обсязі зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань, включаючи
наявність
непогашеної
заборгованості
держави з бюджетного відшкодування
податку на додану вартість; платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення (його частина), яким
встановлено завищення заявленої та не
відшкодованої на момент перевірки суми
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, податкове повідомленнярішення, яким відмовлено у наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено
від’ємне значення суми податку на додану
вартість, зменшено від’ємне значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток;
платником податків надано контролюючому
органу банківську гарантію щодо погашення
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визначеного
контролюючим
органом
грошового зобов’язання після того, як такі
грошові зобов’язання стануть узгодженими,
якщо відповідне податкове повідомленнярішення не буде визнано протиправним та/або
скасовано за наслідками адміністративного
або судового оскарження, за формою
встановленою Кабінетом Міністрів України.
До затвердження Кабінетом Міністрів
України форми такої банківської гарантії
платник податку може надавати банківську
гарантію за формою, встановленою банком;
платником податків відкрито контролюючому
органу
безвідкличний
акредитив,
що
забезпечує
сплату
платником
суми
визначеного
контролюючим
органом
грошового зобов’язання, якщо відповідне
податкове повідомлення-рішення не буде
визнано протиправним та/або скасовано за
наслідками адміністративного або судового
оскарження та зобов’язання за яким підлягає
виконанню при наданні контролюючим
органом документів, які підтверджують, що
визначене контролюючим органом грошове
зобов’язання стало узгодженим. 56.153. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення
за
наслідками
процедури
його
адміністративного чи судового оскарження
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі. Підставою для такого
відшкодування є рішення контролюючого
органу або суду про визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення частково контролюючий орган
компенсує платнику податків понесені ним
витрати на надання банківської гарантії та/або
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відкриття та обслуговування безвідкличного
акредитиву,
у
подвійному
розмірі,
пропорційно
сумі,
на
яку
визнано
протиправним та/або скасовано податкове
повідомлення-рішення. 56.154. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково за наслідками процедури його
адміністративного чи судового оскарження та
застосування до платника податків права
податкової застави відповідно до пункту
56.151 цієї статті контролюючий орган
сплачує платнику податків пеню, яка
нараховується за кожний календарний день за
період з дати набрання чинності рішення суду
про застосування до платника податків права
податкової застави до дати набрання чинності
рішення контролюючого органу чи суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення. Така
пеня нараховується із розрахунку 120
відсотків
річних
облікової
ставки
Національного банку України, діючої на
кожний такий день від суми грошового
зобов’язання,
визначення
якого
у
податковому повідомленні-рішенні визнано
контролюючим
органом
чи
судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення.»
-1742- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

562

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити новим підпунктом 56.151
такого змісту:
“56.151 У разі подання платником податків
скарги щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження
такого податкового повідомлення-рішення,
контролюючий орган має право протягом 48
годин з дати отримання такої скарги чи позову
платника податків звернутися до суду із
позовною заявою про застосування стосовно
майна такого платника податків права
податкової застави.
У разі пропуску зазначеного строку
контролюючим органом такий строк не
підлягає поновленню.
Строк, визначений цим пунктом, не
включає добові години, що припадають на
вихідні та святкові дні.
Суд приймає рішення про задоволення
позову
контролюючого
органу
про
застосування права податкової застави лише у
разі надання контролюючим органом разом із
позовною заявою доказів, що підтверджують:
ознаки очевидної протиправної умисної
поведінки платника податків, які стали
підставою
для
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
такому
платнику
податків
грошового
зобов’язання,
що
оскаржується
в
адміністративному або судовому порядку;
намір платника податків ухилитися від
виконання рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання,
після того як такі суми грошового
зобов’язанні
стануть
узгодженими
за
наслідками
закінчення
процедури
адміністративного
та/або
судового
оскарження рішення контролюючого органу.
Обставинами, які виключають очевидну
протиправну поведінку платника податків, є, в
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тому числі, але не виключно такі обставини:
вчинення платником податків податкового
правопорушення за відсутності умислу;
якщо підставою прийняття рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання є норма закону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, яка
(які) припускає (припускають) неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих
органів.”
-1743- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 56.152
такого змісту:
“56.152
Право
податкової
застави,
визначене у пункті 56.151 цієї статті, не
застосовується, а суд відмовляє у задоволенні
відповідного позову контролюючого органу у
разі наявності однієї із таких обставин:
на
дату
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання, яке оскаржується
платником податків, наявні не погашені у
повному обсязі зобов’язання держави щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань, включаючи наявність
непогашеної заборгованості держави з
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість;
платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення
(його

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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частина), яким встановлено завищення
заявленої та не відшкодованої на момент
перевірки суми бюджетного відшкодування
податку на додану вартість, податкове
повідомлення-рішення, яким відмовлено у
наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено від’ємне значення суми податку на
додану вартість, зменшено від’ємне значення
об’єкта оподаткування податком на прибуток;
платником
податків
надано
контролюючому органу банківську гарантію
щодо погашення визначеного контролюючим
органом грошового зобов’язання після того,
як такі грошові зобов’язання стануть
узгодженими, якщо відповідне податкове
повідомлення-рішення не буде визнано
протиправним та/або скасовано за наслідками
адміністративного або судового оскарження,
за формою встановленою Кабінетом Міністрів
України.
До затвердження Кабінетом Міністрів
України форми такої банківської гарантії
платник податку може надавати банківську
гарантію за формою, встановленою банком;
платником
податків
відкрито
контролюючому
органу
безвідкличний
акредитив, що забезпечує сплату платником
суми визначеного контролюючим органом
грошового зобов’язання, якщо відповідне
податкове повідомлення-рішення не буде
протиправним та/або скасовано за наслідками
адміністративного або судового оскарження
та зобов’язання за яким підлягає виконанню
при
наданні
контролюючим
органом
документів, які підтверджують, що визначене
контролюючим
органом
грошове
зобов’язання стало узгодженим.”
-1744- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 56.153
такого змісту:
“56.153 У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення за наслідками процедури його
адміністративного чи судового оскарження
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі.
Підставою для такого відшкодування є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення частково
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі, пропорційно сумі, на яку
визнано протиправним та/або скасовано
податкове повідомлення-рішення. "
-1745- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим підпунктом 56.154
такого змісту:
"56.154 У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення повністю або частково за наслідками

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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процедури його адміністративного чи
судового оскарження та застосування до
платника податків права податкової застави
відповідно до пункту 56.151 цієї статті
контролюючий орган сплачує платнику
податків пеню, яка нараховується за кожний
календарний день за період з дати набрання
чинності рішення суду про застосування до
платника податків права податкової застави
до дати набрання чинності рішення
контролюючого органу чи суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення.
Така
пеня
нараховується із розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку
України, діючої на кожний такий день від
суми грошового зобов’язання, визначення
якого у податковому повідомленні-рішенні
визнано контролюючим органом чи судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення."
-1746- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 розділу І викласти в такій редакції:
«5. У статті 56: 1) пункт 56.15 викласти в такій
редакції:
«56.15.
Скарга,
подана
з
дотриманням порядку, строків та умов,
визначених цією статтею, щодо визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу в порядку адміністративного або
судового оскарження, зупиняє виконання
платником податків неузгоджених грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно платника
податків у порядку, передбаченому в пункті
56.151 цієї статті». 2) доповнити пунктами
56.151-56.154 такого змісту: «56.151. У разі
подання платником податків скарги щодо
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу
в
порядку
адміністративного або судового оскарження
такого податкового повідомлення-рішення,
контролюючий орган має право протягом 48
годин із дати отримання такої скарги чи
позову платника податків звернутися до суду
із позовною заявою про застосування
стосовно майна такого платника податків
права податкової застави. У разі пропуску
зазначеного строку контролюючим органом
такий строк не підлягає поновленню. Строк,
визначений цим пунктом, не включає добові
години, що припадають на вихідні та святкові
дні. Суд приймає рішення про задоволення
позову
контролюючого
органу
про
застосування права податкової застави лише у
разі надання контролюючим органом разом із
позовною заявою доказів, що підтверджують:
ознаки очевидної протиправної умисної
поведінки платника податків, які стали
підставою
для
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
такому
платнику
податків
грошового
зобов’язання,
що
оскаржується
в
адміністративному або судовому порядку;
намір платника податків ухилитися від
виконання рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання,
після того як такі суми грошового
зобов’язанні
стануть
узгодженими
за
наслідками
закінчення
процедури
адміністративного
та/або
судового

568

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування
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оскарження рішення контролюючого органу.
Обставинами, які виключають очевидну
протиправну поведінку платника податків, є, в
тому числі, але не виключно такі обставини:
вчинення платником податків податкового
правопорушення за відсутності умислу; якщо
підставою
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання є норма закону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, яка
(які) припускає (припускають) неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих
органів. 56.152. Право податкової застави,
визначене у пункті 56.151 цієї статті, не
застосовується, а суд відмовляє у задоволенні
відповідного позову контролюючого органу у
разі наявності однієї із таких обставин: на дату
прийняття рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання, яке
оскаржується платником податків, наявні не
погашені у повному обсязі зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань, включаючи
наявність
непогашеної
заборгованості
держави з бюджетного відшкодування
податку на додану вартість; платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення (його частина), яким
встановлено завищення заявленої та не
відшкодованої на момент перевірки суми
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, податкове повідомленнярішення, яким відмовлено у наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено
від’ємне значення суми податку на додану
вартість, зменшено від’ємне значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток;
платником податків надано контролюючому
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органу банківську гарантію щодо погашення
визначеного
контролюючим
органом
грошового зобов’язання після того, як такі
грошові зобов’язання стануть узгодженими,
якщо відповідне податкове повідомленнярішення не буде визнано протиправним та/або
скасовано за наслідками адміністративного
або судового оскарження, за формою
встановленою Кабінетом Міністрів України.
До затвердження Кабінетом Міністрів
України форми такої банківської гарантії
платник податку може надавати банківську
гарантію за формою, встановленою банком;
платником податків відкрито контролюючому
органу
безвідкличний
акредитив,
що
забезпечує
сплату
платником
суми
визначеного
контролюючим
органом
грошового зобов’язання, якщо відповідне
податкове повідомлення-рішення не буде
визнано протиправним та/або скасовано за
наслідками адміністративного або судового
оскарження та зобов’язання за яким підлягає
виконанню при наданні контролюючим
органом документів, які підтверджують, що
визначене контролюючим органом грошове
зобов’язання стало узгодженим. 56.153. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення
за
наслідками
процедури
його
адміністративного чи судового оскарження
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі. Підставою для такого
відшкодування є рішення контролюючого
органу або суду про визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення частково контролюючий орган
компенсує платнику податків понесені ним
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витрати на надання банківської гарантії та/або
відкриття та обслуговування безвідкличного
акредитиву,
у
подвійному
розмірі,
пропорційно
сумі,
на
яку
визнано
протиправним та/або скасовано податкове
повідомлення-рішення. 56.154. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково за наслідками процедури його
адміністративного чи судового оскарження та
застосування до платника податків права
податкової застави відповідно до пункту
56.151 цієї статті контролюючий орган
сплачує платнику податків пеню, яка
нараховується за кожний календарний день за
період з дати набрання чинності рішення суду
про застосування до платника податків права
податкової застави до дати набрання чинності
рішення контролюючого органу чи суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення. Така
пеня нараховується із розрахунку 120
відсотків
річних
облікової
ставки
Національного банку України, діючої на
кожний такий день від суми грошового
зобов’язання,
визначення
якого
у
податковому повідомленні-рішенні визнано
контролюючим
органом
чи
судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення.»
-1747- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 розділу І викласти в такій редакції:
«5. У статті 56: 1) пункт 56.15 викласти в такій
редакції: 56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
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адміністративного або судового оскарження,
зупиняє виконання платником податків
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з позовом до суду і до дня
закінчення
процедури
оскарження
в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає можливість застосування права
податкової застави на майно платника
податків у порядку, передбаченому в пункті
56.151 цієї статті». 2) доповнити пунктами
56.151-56.154 такого змісту: «56.151. У разі
подання платником податків скарги про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення в порядку
адміністративного або судового оскарження,
контролюючий орган має право протягом 96
годин із дати отримання такої скарги чи
позову платника податків звернутися до суду
із позовною заявою про застосування
стосовно майна такого платника податків
права податкової застави. Такий строк, не
включає добові години, що припадають на
вихідні та святкові дні. У разі пропуску
зазначеного строку контролюючим органом
такий строк не підлягає поновленню. Суд
приймає рішення про задоволення позову
контролюючого органу про застосування
права податкової застави лише у разі
наявності доказів, що підтверджують: ознаки
очевидної протиправної умисної поведінки
платника податків та вчинення відповідного
податкового правопорушення, крім випадку,
коли
підставою
для
визначення
контролюючим
органом
грошового
зобов’язання є норма закону чи іншого
нормативно-правового акта, яка припускає
(неоднозначне (множинне) трактування прав
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та обов'язків платників податків або
контролюючих органів; намір платника
податків ухилитися від виконання рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання, після їх узгодження
за
наслідками
закінчення
процедури
адміністративного
та/або
судового
оскарження рішення контролюючого органу.
56.152. Право податкової застави, визначене у
пункті 56.151 цієї статті, не застосовується, у
разі наявності однієї із таких обставин: на дату
прийняття рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання,
наявні не погашені у повному обсязі
зобов’язання держави щодо повернення
такому платнику податків помилково та/або
надміру
сплачених
ним
грошових
зобов’язань, з бюджетного відшкодування
податку на додану вартість; платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення (його частина), яким
встановлено завищення заявленої та не
відшкодованої на момент перевірки суми
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, податкове повідомленнярішення, яким відмовлено у наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено
від’ємне значення суми податку на додану
вартість, зменшено від’ємне значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток;
платником податків надано контролюючому
органу банківську гарантію про сплату
грошового
зобов’язання
після
його
узгодження за наслідками адміністративного
або судового оскарження; платником податків
відкрито
контролюючому
органу
безвідкличний акредитив, що забезпечує
сплату грошового зобов’язання, якщо
відповідне податкове повідомлення-рішення
не буде визнано протиправним та/або
скасовано та зобов’язання за яким підлягає
виконанню при наданні контролюючим
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органом документів, які підтверджують, що
визначене контролюючим органом грошове
зобов’язання стало узгодженим. 56.153. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового
повідомлення-рішення
за
наслідками
процедури
його
адміністративного чи судового оскарження
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі. У разі визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення
частково
контролюючий орган компенсує платнику
податків такі витрати у подвійному розмірі,
пропорційно
сумі,
на
яку
визнано
протиправним та/або скасовано податкове
повідомлення-рішення.
Підставою
для
відшкодування таких витрат є рішення
контролюючого органу (суду) про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення. 56.154. У разі
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково за наслідками процедури його
адміністративного чи судового оскарження та
застосування до платника податків права
податкової застави, контролюючий орган
сплачує платнику податків пеню, яка
нараховується за кожний календарний день
строку дії такого права податкової застави у
розмірі 120 відсотків річних облікової ставки
Національного банку України, діючої на
кожний такий день від суми грошового
зобов’язання,
визначення
якого
у
податковому повідомленні-рішенні визнано
контролюючим
органом
чи
судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду про
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визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення.».
-1748- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

5-1. Пункт 56.2 статті 56 доповнити
абзацом другим такого змісту: «Скарга,
зазначена в абзаці 1 цього пункту, від імені
домогосподарства може бути подана будьяким повнолітнім та дієздатним членом
такого домогосподарства».
-1749- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

25. Пункт 5 розділу І доповнити новим
пунктом такого змісту:
«В підпункті 56.23.3 пункту 56.23 статті 56
слово «календарних» замінити на слово
«робочих»».
-1750- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 5 Розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Статтю 56 доповнити пунктом 56.151
наступного змісту:
«56.151. У разі подання платником
податків скарги щодо визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення контролюючого органу в порядку
адміністративного або судового оскарження
такого податкового повідомлення-рішення,
контролюючий орган має право протягом 48
годин із дати отримання такої скраги чи
позову платника податків звернутися до суду
із позовною заявою про застосування
стосовно майна такого платника податків
права податкової застави. У разі пропуску
зазначеного строку контролюючим органом
такий строк не підлягає поновленню. Суд
приймає рішення про задоволення позову
контролюючого органу про застосування
права податкової застави лише у разі надання
контролюючим органом разом із позовною
заявою доказів, що підтверджують: ознаки
очевидної протиправної умисної поведінки
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платника податків, які стали підставою для
прийняття рішення контролюючого органу
про визначення такому платнику податків
грошового зобов’язання, що оскаржується в
адміністративному або судовому порядку;
намір платника податків ухилитися від
виконання рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання,
після того як такі суми грошового
зобов’язанні
стануть
узгодженими
за
наслідками
закінчення
процедури
адміністративного
та/або
судового
оскарження рішення контролюючого органу.
Обставинами, які виключають очевидну
протиправну поведінку платника податків, є, в
тому числі, але не виключно такі обставини:
вчинення платником податків податкового
правопорушення за відсутності умислу; якщо
підставою
прийняття
рішення
контролюючого органу про визначення
грошового зобов’язання є норма закону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, яка
(які) припускає (припускають) неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих
органів.
56.152.
Право
податкової
застави,
визначене у пункті 56.151 цієї статті, не
застосовується, а суд відмовляє у задоволенні
відповідного позову контролюючого органу у
разі наявності однієї із таких обставин: на дату
прийняття рішення контролюючого органу
про визначення грошового зобов’язання, яке
оскаржується платником податків, наявні не
погашені у повному обсязі зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань, включаючи
наявність
непогашеної
заборгованості
держави з бюджетного відшкодування
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податку на додану вартість; платником
податків
оскаржується
податкове
повідомлення-рішення (його частина), яким
встановлено завищення заявленої та не
відшкодованої на момент перевірки суми
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, податкове повідомленнярішення, яким відмовлено у наданні
бюджетного
відшкодування,
зменшено
від’ємне значення суми податку на додану
вартість, зменшено від’ємне значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток;
платником податків надано контролюючому
органу банківську гарантію щодо погашення
визначеного
контролюючим
органом
грошового зобов’язання після того, як такі
грошові зобов’язання стануть узгодженими,
якщо відповідне податкове повідомленнярішення не буде визнано протиправним та/або
скасовано за наслідками адміністративного
або судового оскарження, за формою
встановленою Кабінетом Міністрів України.
До затвердження Кабінетом Міністрів
України форми такої банківської гарантії
платник податку може надавати банківську
гарантію за формою, встановленою банком;
платником податків відкрито контролюючому
органу
безвідкличний
акредитив,
що
забезпечує
сплату
платником
суми
визначеного
контролюючим
органом
грошового зобов’язання, якщо відповідне
податкове повідомлення-рішення не буде
протиправним та/або скасовано за наслідками
адміністративного або судового оскарження
та зобов’язання за яким підлягає виконанню
при
наданні
контролюючим
органом
документів, які підтверджують, що визначене
контролюючим
органом
грошове
зобов’язання стало узгодженим.
56.153. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення за наслідками процедури його
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адміністративного чи судового оскарження
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії та/або відкриття та
обслуговування безвідкличного акредитиву, у
подвійному розмірі. Підставою для такого
відшкодування є рішення контролюючого
органу або суду про визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення частково контролюючий орган
компенсує платнику податків понесені ним
витрати на надання банківської гарантії та/або
відкриття та обслуговування безвідкличного
акредитиву,
у
подвійному
розмірі,
пропорційно
сумі,
на
яку
визнано
протиправним та/або скасовано податкове
повідомлення-рішення.
56.154. У разі визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення повністю або частково за наслідками
процедури його адміністративного чи
судового оскарження та застосування до
платника податків права податкової застави
відповідно до пункту 56.151 цієї статті
контролюючий орган сплачує платнику
податків пеню, яка нараховується за кожний
календарний день за період з дати набрання
чинності рішення суду про застосування до
платника податків права податкової застави
до дати набрання чинності рішення
контролюючого органу чи суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення.
Така
пеня
нараховується із розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку
України, діючої на кожний такий день від
суми грошового зобов’язання, визначення
якого у податковому повідомленні-рішенні
визнано контролюючим органом чи судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
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для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення.»»
-1751- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

13. Пункт 5 Розділу І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«5. Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:
«56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цим
Кодексом, щодо визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до
компетентного суду і до дня закінчення
процедури оскарження в адміністративному
або судовому порядку, але передбачає
поширення права податкової застави у
порядку, передбаченому цим Кодексом, на
такі неузгоджені грошові зобов’язання.
Для цілей цього підпункту податкова
застава
по
неузгоджених
грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнями
рішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток підприємств.»»;
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Висновки, обґрунтування

-1752- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Пункт 5 Розділу I законопроекту викласти
в такій редакції:
«5. Пункт 56.15 статті 56 викласти в такій
редакції:
“56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку. “.»;
-1753- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 5 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
"Абзац перший пункту 56.15 статті 56
викласти в такій редакції:
"56.15. Скарга, подана з дотриманням
порядку, строків та умов, визначених цією
статтею, щодо визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення контролюючого органу зупиняє
виконання платником податків неузгоджених
грошових зобов’язань, визначених у такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення контролюючими органами таких
грошових зобов’язань, на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого
органу або звернення з позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку".
-1754- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункту 5 розділу І законопроекту (щодо
нової редакції пункту 56.15 статті 56 ПКУ)
доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення повністю або частково за наслідками
процедури його адміністративного чи
судового оскарження та застосування до
платника податків права податкової застави
відповідно до цього пункту контролюючий
орган сплачує платнику податків пеню, яка
нараховується за кожний календарний день за
період з дати набрання чинності рішення суду
про застосування до платника податків права
податкової застави до дати набрання чинності
рішення контролюючого органу чи суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення. Така
пеня нараховується із розрахунку 120
відсотків
річних
облікової
ставки
Національного банку України, діючої на
кожний такий день від суми грошового
зобов’язання,
визначення
якого
у
податковому повідомленні-рішенні визнано
контролюючим
органом
чи
судом
протиправним та/або скасовано. Підставою
для нарахування та оплати такої пені є
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення».
-1755- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1. Пункт 5 Розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«56.15. Скарга або позовна заява, подана з
дотриманням порядку, строків та умов,
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визначених цією статтею, щодо визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу зупиняє виконання платником
податків неузгоджених грошових зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з відповідним позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання.
Для цілей цього підпункту податкова
застава
по
неузгоджених
грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнями
рішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток підприємств.»;
-1756- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції: «56.15. Скарга, подана з
дотриманням порядку, строків та умов,
визначених Кодексом, щодо визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення
контролюючого
органу зупиняє виконання платником
податків неузгоджених грошових зобов’язань,
визначених
у
такому
податковому
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повідомленні-рішенні,
та
стягнення
контролюючими органами таких грошових
зобов’язань, на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу або
звернення з відповідним позовом до суду і до
дня закінчення процедури оскарження в
адміністративному або судовому порядку, але
передбачає поширення права податкової
застави у порядку, передбаченому цим
Кодексом, на такі неузгоджені грошові
зобов’язання.
Для цілей цього підпункту податкова
застава
по
неузгоджених
грошових
зобов’язаннях не застосовується до грошових
зобов’язань за податковими повідомленнями
рішеннями (їх частинами), якими встановлено
завищення заявленої та не відшкодованої на
момент
перевірки
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість,
податковими
повідомленнямирішеннями,
якими відмовлено у наданні бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток.»;
-1757- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

107

108

Пропозиції та поправки до проекту

6. У пункті 59.3 статті 59 після слів “суми
грошового зобов’язання” доповнити словами

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Після пункту 5 розділу І доповнити
пунктом 51 такого змісту:
«51. Пункт 56.2 статті 56 доповнити
абзацом другим такого змісту:
«Скарга, зазначена в абзаці 1 цього пункту,
від імені домогосподарства подається
головою домогосподарства».
-1758- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 57.1-1.4. статті 57 виключити»
-1759- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Порушення ст. 116
Регламенту

Пункт 6 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:

народні депутати члени Комітету з питань

Відхилено

Враховано

12. Абзац перший пункту 59.3 статті 59
після слів «Податкова вимога» доповнити
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та цифрами “, крім випадків, передбачених
пунктом 56.15 статті 56 цього Кодексу”.

«12. В абзаці першому пункту 59.3 статті
59 після слів «Податкова вимога» доповнити
словами «разом з детальним розрахунком
суми податкового боргу»».
-1760- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

фінансів, податкової та
митної

словами «разом з детальним розрахунком
суми податкового боргу».

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«6. Пункт 59.3 статті 59 викласти в такій
редакції:
«59.3. Податкова вимога надсилається не
раніше першого робочого дня після
закінчення граничного строку сплати суми
грошового зобов'язання, крім випадків,
передбачених пунктом 56.15 статті 56
Податкового
Кодексу
України.
Якщо
податкову вимогу направлено раніше вище
вказаного строку, то така податкова вимога є
недійсною та не підлягає виконанню.».
-1761- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 6 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
"6. Пункт 59.3 статті 59 після слів
"Податкова вимога" доповнити словами
"разом з детальним розрахунком суми
податкового боргу";
-1762- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

пункт 6 розділу І проекту (щодо статті 59
виключити)
-1763- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 6 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 59.3 статті 59 Податкового кодексу
України) виключити;
-1764- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити доповнення до пункту 59.3
статті 59.

Відхилено
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-1765- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 59.3 статті 59 Розділу II
законопроєкту
виключити
(залишити
попередню редакцію цього пункту).
-1766- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 6 Розділу 1 законопроекту
виключити
-1767- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити
пункт
6
Розділу
І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-1768- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Пункт 6 розділу І виключити.
-1769- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Виключити
-1770- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Пункт 6 розділу І виключити.
-1771- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт шостий Розділу І (щодо внесення
змін до пункту 59.3 статті 59 Податкового
кодексу України) виключити.
-1772- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Відхилено

Пункт 6 розділу І виключити.
-1773- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту –
виключити.
-1774- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 6 розділу І виключити;

Відхилено

-1775- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)

Відхилено
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У пункт 59.3 статті 59 Податкового
кодексу України слова та знаки «, крім
випадків, передбачених пунктом 56.15 статті
56 цього Кодексу.» виключити.
-1776- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 6 Розділу І виключити
-1777- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

пункт 6 розділу І проекту виключити;
-1778- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Пункт 6 розділу І законопроекту (щодо
змін до пункту 59.3 статті 59 ПКУ)
виключити.
-1779- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту –
виключити.
-1780- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «59.3. Податкова вимога
про
податковий
борг
надсилається
відповідним контролюючим органом не
раніше другого робочого дня після закінчення
граничного строку сплати податкового боргу,
крім випадків, передбачених пунктом 56.15
статті 56 Податкового Кодексу України. Якщо
податкову вимогу направлено раніше вище
вказаного строку, то така податкова вимога є
недійсною та не підлягає виконанню.»
-1781- Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281)

Відхилено

виключити
-1782- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 59.3 статті 59 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
після слів «Податкова вимога надсилається»
доповнити словом та знаками «(вручається)»

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

-1783- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«Пункт 59.3 статті 59 викласти в такій
редакції:
«59.3. Податкова вимога надсилається не
раніше першого робочого дня після
закінчення граничного строку сплати суми
грошового зобов'язання»;
-1784- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«59.3. Податкова вимога надсилається не
раніше першого робочого дня після
закінчення граничного строку оплати суми
грошового зобов'язання, крім випадків,
передбачених пунктом 56.15 статті 56 цього
Кодексу Якщо податкову вимогу направлено
раніше вище вказаного строку, то така
податкова вимога є недійсною та не підлягає
виконанню.».
-1785- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 6 вилучити;
-1786- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

пункт 6 Розділу І проекту - виключити
-1787- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Частину 6 розділу 1 законопроекту (зміни
до п. 59.3 ст. 59 ПКУ) виключити.
-1788- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 59.3. статті 59 Податкового Кодексу
України залишити в чинній редакції.
-1789- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-1790- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 6 розділу І виключити.
-1791- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено
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Пункт 6 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 59.3 статті 59 Податкового кодексу
України) виключити.
-1792- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Пункт 6 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 59.3 статті 59 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1793- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Пункт 6 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 59.3 статті 59 Податкового кодексу
України) виключити.
-1794- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 6 розділу І виключити.
-1795- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-1796- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І проекту виключити.
Обґрунтування: норми законопроекту
стосуються поширення права податкової
застави на неузгоджені грошові зобов’язання
(за результатами контрольно-перевірочних
заходів),
що
суттєво
необґрунтовано
впливатиме на обмеження права власності.
-1797- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт шостий розділу І законопроекту
виключити
-1798- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 6 розділу І виключити
-1799- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції
-1800- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункт 6 розділу І виключити.

Відхилено

-1801- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-1802- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування: відповідно до пп. 14.1.153
ПКУ податкова вимога - письмова вимога
контролюючого органу до платника податків
щодо погашення суми податкового боргу.
Податковий борг виникає у разі не сплати
суми узгодженого грошового зобов’язання, у
встановлений цим Кодексом строк (пп.
14.1.175. ПКУ). У п. 56.15 ПКУ йдеться про
те, що скарга платника податку зупиняє
виконання
неузгоджених
грошових
зобов’язань до дня закінчення процедури
оскарження в адміністративному або
судовому порядку. Тому підстав для
направлення податкової вимоги немає.
-1803- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункт 6 розділу І виключити
-1804- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
6. Пункт 6 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка, як і попередня, пропонує
не передбачати поширення права податкової
застави на неузгоджені грошові зобов’язання.
-1805- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 6 Розділу проекту І виключити.
-1806- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 59.3 статті 59 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1807- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-1808- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Пункт 6 розділу І виключити
-1809- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

39. Пункт 6 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 59.3 статті 59 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1810- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-1811- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 59.3 статті 59 Податкового
кодексу України слова «крім випадків,
передбачених пунктом 56.15 статті 56 цього
Кодексу» виключити.
-1812- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 59.3 статті 59 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-1813- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

пункт 6 Розділу I законопроекту
виключити;
-1814- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено
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Пункт 6 Розділу І законопроекту
виключити.
-1815- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту –
виключити.
-1816- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Пункт 6 Розділу I законопроекту
виключити;
-1817- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-1818- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 6 розділу І виключити.
-1819- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 6 розділу І виключити.

Відхилено

-1820- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Пункт 59.3 статті 59 Законопроекту
залишити в редакції чинного Податкового
кодексу України
-1821- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 6 розділу І законопроекту
виключити
-1822- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Пункт 6 Розділу I законопроекту
виключити
-1823- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Пункт 6 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції: «59.3. Податкова вимога
надсилається
не
раніше
третього
календарного
дня
після
закінчення
граничного строку оплати суми грошового
зобов'язання. Якщо податкову вимогу
направлено раніше вище вказаного строку, то
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така податкова вимога є недійсною та не
підлягає виконанню платником податків.».
-1824- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)
Пункт 6 Розділу І законопроекту викластив
наступній редакції:
«Пункт 59.3. статті 59 викласти в
наступній редакції:
«59.3. Податкова вимога про податковий
борг
надсилається
відповідним
контролюючим органом не раніше третього
календарного
дня
після
закінчення
граничного строку сплати суми грошового
зобов'язання, крім випадків, передбачених
пунктом 56.15 статті 56 Податкового Кодексу
України. Якщо податкову вимогу направлено
раніше вище вказаного строку, то така
податкова вимога є недійсною та не підлягає
виконанню.»»
-1825- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 59.3 статті 59 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
після слів «Податкова вимога надсилається»
доповнити словом та знаками «(вручається)»
-1826- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)
Пункт 6 Розділу І законопроекту викластив
наступній редакції:
«Пункт 59.3. статті 59 викластив наступній
редакції:
«59.3. Податкова вимога про податковий
борг
надсилається
відповідним
контролюючим органом не раніше другого
робочого дня після закінчення граничного
строку сплати суми грошового зобов'язання,
крім випадків, передбачених пунктом 56.15
статті 56 Податкового Кодексу України.»»
-1827- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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У пункті 59.3 статті 59 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
після слів «Податкова вимога надсилається»
доповнити словом та знаками «(вручається)»
-1828- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

109

110

Пропозиції та поправки до проекту

7. Підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
доповнити підпунктом 72.1.2.7 такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

6-1. Пункту 63.5 статті 63 доповнити
новим
абзацом
такого
змісту:
«Домогосподарства
реєструються
у
контролюючих органах шляхом включення
відомостей про них до Державного реєстру
домогосподарств. Порядок функціонування
Державного
реєстру
домогосподарств
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України».
-1829- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Порушення ст. 116
Регламенту

Після пункту 6 розділу І доповнити
пунктом 61 такого змісту:
«61. Абзац перший пункту 63.2 статті 63
викласти в такій редакції:
«63.2. Взяттю на облік або реєстрації у
контролюючих органах підлягають всі
платники податків, крім домогосподарств».
-1830- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Порушення ст. 116
Регламенту

Після пункту 6 розділу І доповнити
пунктом 61 такого змісту:
«61. Пункту 63.5 статті 63 доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Домогосподарства
реєструються
у
контролюючих органах шляхом включення
відомостей про них до Державного реєстру
домогосподарств в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України».
-1831- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Відхилено

Відхилено

пункти 7 та 8 Розділу І виключити.
-1832- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункту 72.1.2.7. пункту 72.1 Розділу II
законопроєкту виключити.

Відхилено
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-1833- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 7 Розділу І законопроекту –
виключити.
-1834- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий підпункт 72.1.2.7 пункту
72.1 статті 72.
-1835- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт сьомий Розділу І (щодо внесення
змін до підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
Податкового кодексу України) виключити.
-1836- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 7 розділу І виключити;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

-1837- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«7. Підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
доповнити підпунктом 72.1.2.7 такого змісту:
“72.1.2.7. про власників (фізичних та
юридичних осіб), користувачів, орендарів та
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради”.»;
-1838- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«7. Підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
доповнити підпунктом 72.1.2.7 такого змісту:
“72.1.2.7. про власників та користувачів,
орендарів, суборендарів, користувачів на
інших
умовах
передбачених
чинним
законодавством (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,

594

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

розташованих на території відповідної
сільської
(коментар - речення не завершене
автором)
-1839- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 7 розділу
виключити.
-1840- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

7. Пункт 7 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з іншими, які
пропонують не запроваджувати мінімальне
податкове зобов'язання, як таке, що
спрямоване проти всіх селян.
Оскільки, як вбачається, саме для цього
законопроект уповноважує контролюючі
органи
збирати
з
місцевих
органів
самоврядування інформацію про власників та
користувачів, орендарів, користувачів на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради.
-1841- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 7 Розділу І законопроекту –
виключити.
-1842- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 7 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-1843- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 7 розділу І законопроекту
виключити
-1844- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
« Підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
доповнити підпунктом 72.1.2.7 такого змісту:
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«72.1.2.7. про власників та користувачів,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради.»
-1845- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«7. Підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
доповнити підпунктом 72.1.2.7 такого змісту:
“72.1.2.7. про власників, користувачів,
орендарів, суборендарів та користувачів на
інших умовах передбачених Земельним
кодексом України (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради”.»;
-1846- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції: « Підпункт 72.1.2 пункту 72.1
статті 72 доповнити підпунктом 72.1.2.7
такого змісту: «72.1.2.7. про власників та
користувачів,
орендарів,
суборендарів,
користувачів на інших умовах передбачених
Земельним кодексом України (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь
(рілля, багаторічні насадження, сіножаті,
пасовища, перелоги тощо), розташованих на
території відповідної сільської, селищної,
міської ради.»;
-1847- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 7 Розділу І законопроекту, викласти
в редакції наступного змісту:
у статті 72 пункт 72.1.2. викласти в такій
редакції:
«Підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
доповнити підпунктом 72.1.2.7 такого змісту:
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Редакція, прийнята в першому читанні

“72.1.2.7. про власників та користувачів,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«72.1.2.7. про власників, користувачів,
орендарів та користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради.»
-1848- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«7. Підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
доповнити підпунктом 72.1.2.7 такого змісту:
«72.1.2.7. про власників (фізичних та
юридичних осіб всіх організаційно-правових
форм), користувачів, орендарів, суборендарів
та
користувачів
на
інших
умовах
передбачених законами України (в тому числі
на умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь
(рілля, багаторічні насадження, сіножаті,
пасовища, перелоги тощо), розміщених в
межах території відповідної сільської,
селищної, міської ради.»»;
-1849- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
доповнити підпунктом 72.1.2.7 такого змісту:
“72.1.2.7. про власників, користувачів,
орендарів та користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь
(рілля,
багаторічні
насадження,
сіножаті,
пасовища,
перелоги
тощо),
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради”.
-1850- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити
-1851- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий
виключити.

пункту

7

розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
I
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-1852- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий пункту 7 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«72.1.2.7. про власників (фізичних та
юридичних осіб), користувачів, орендарів та
користувачів на інших умовах, передбачених
чинним законодавством (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради.».
-1853- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзац другий пункту 7 розділу I викласти
в такій редакції:
«72.1.2.7. про власників та користувачів,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису або за
відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку, або
внаслідок самовільного зайняття земельної
ділянки) земельних ділянок, віднесених до
сільськогосподарських угідь, розташованих
на території відповідної сільської, селищної,
міської ради».
-1854- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «Підпункт 72.1.2 пункту
72.1 статті 72 доповнити підпунктом 72.1.2.7
такого змісту: «72.1.2.7. про власників
(фізичних
та
юридичних
осіб
всіх
організаційно-правових форм), користувачів,
орендарів та користувачів на інших умовах
передбачених
чинним
законодавством
України(в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, розташованих
на території відповідної сільської, селищної,
міської ради.»
-1855- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції: « Підпункт 72.1.2 пункту 72.1
статті 72 доповнити підпунктом 72.1.2.7
такого змісту: «72.1.2.7. про власників та
користувачів, орендарів, користувачів на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради.»
-1856- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац другий пункту 7 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«72.1.2.7. про власників, користувачів,
орендарів та користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради.».
-1857- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

26. В абзаці другому пункту 7 розділу I
після слів “розташованих на території
відповідної сільської, селищної, міської
ради,” додати слова “за умови отримання
таких відомостей у відповідь на письмовий
запит контролюючого органу, оформленого
відповідно до вимог цього Кодексу”.
-1858- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

14. Пункт 7 Розділу І законопроекту
викласти в наступній редакції:
«7. Підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
доповнити підпунктом 72.1.2.7 такого змісту:
“72.1.2.7. про власників (фізичних та
юридичних осіб), користувачів, орендарів,
суборендарів, інших користувачів (в тому
числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради”.»;
-1859- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
підпункт 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
викласти в такій редакції:
«72.1.2. від органів виконавчої влади,
органів
місцевого
самоврядування
та
Національного банку України, зокрема
інформація:
72.1.2.1. про об'єкти оподаткування, що
надаються та/або реєструються такими
органами. Зазначена інформація повинна
містити, зокрема, вид, характеристики,
індивідуальні ознаки об'єкта оподаткування (в
разі наявності), за якими його можна
ідентифікувати;
72.1.2.2. про результати здійснення
державного контролю за господарською
діяльністю платника податків;
72.1.2.3. що міститься у звітних
документах
(крім
персоніфікованої
статистичної інформації), які подаються
платником податків органам виконавчої влади
та/або органам місцевого самоврядування;
{Підпункт 72.1.2.3 підпункту 72.1.2 пункту
72.1 статті 72 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 4834-VI від 24.05.2012}
72.1.2.4. про встановлені органами
місцевого самоврядування ставки місцевих
податків, зборів та надані такими органами
податкові пільги;
72.1.2.5. про дозволи, ліцензії, патенти,
свідоцтва на право провадження окремих
видів діяльності, яка повинна містити,
зокрема: найменування платника податків,
якому видані такі дозволи, ліцензії, патенти;
податковий номер або реєстраційний номер
облікової картки фізичної особи; вид
дозвільного документа; вид діяльності, на
провадження
якої
видано
дозвільний
документ; дату видачі дозвільного документа;
строк дії дозвільного документа, інформацію
про припинення (зупинення) дії дозвільного
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документа із зазначенням підстав такого
припинення (зупинення); сплату належних
платежів за видачу дозвільного документа;
перелік місць провадження діяльності, на яку
видано дозвільний документ;
72.1.2.6. про експортні та імпортні операції
платників податків;
72.1.3. від банків, інших фінансових
установ - інформація про наявність та рух
коштів на рахунках платника податків, звіти
про підзвітні рахунки, подані від фінансових
агентів;»
-1860- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 2 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«Юридична особа, яка використовує
земельну ділянку, яка належить фізичній
особі,
сплачує
мінімальне
податкове
зобов’язання від імені та в інтересах такої
фізичної особи».
-1861- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

72.1. Для інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності контролюючого
органу використовується інформація, що
надійшла: …
72.1.2. від органів виконавчої влади,
органів
місцевого
самоврядування
та
Національного банку України, зокрема
інформація: …
72.1.2.7. про власників та користувачів,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради.
-1862- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Пункт 7 Розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«72.1.2.7. про власників та користувачів,
орендарів, суборендарів, користувачів на
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інших умовах передбачених Земельним
кодексом України (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь (рілля,
багаторічні насадження, сіножаті, пасовища,
перелоги тощо), розташованих на території
відповідної сільської, селищної, міської
ради»;
-1863- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац другий пункту 7 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«72.1.2.7. про власників (фізичних та
юридичних осіб), користувачів, орендарів,
суборендарів та землекористувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь
(рілля,
багаторічні насадження, сіножаті, пасовища,
перелоги тощо), розташованих на території
відповідної сільської, селищної, міської
ради.».
-1864- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац другий пункту 7 розділу I викласти
в такій редакції:
“72.1.2.7. про власників та користувачів,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, що мають у своєму складі
сільськогосподарські угіддя, розташованих на
території відповідної сільської, селищної,
міської ради”.
-1865- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий пункту 7 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«72.1.2.7. про власників та користувачів,
орендарів, суборендарів, користувачів на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
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розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради.»
-1866- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 72.1.2.7. підпункту 72.1.2 пункту
72.1 статті 72 Податкового кодексу України
такого змісту:
«72.1.2.7. про власників та користувачів,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, розташованих на території відповідної
сільської,
селищної,
міської
ради.»
виключити.
-1867- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункту 72.1.2.7. пункту 72.1 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
про власників, орендарів та користувачів
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, розташованих
на території відповідної сільської, селищної,
міської ради.
-1868- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункту 72.1.2.7. пункту 72.1 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
про власників, орендарів та користувачів
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, розташованих
на відповідних територіях.
-1869- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
112

8. У статті 73:

-1870- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Рєпіна Е. А. (р.к. №77)
Пункт 8 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань

13. У пункті 73.3 статті 73 абзац перший
викласти в такій редакції:
“73.3. Контролюючі органи мають право
звернутися до платників податків та інших
суб'єктів
інформаційних
відносин
із
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13. у пункті 73.3 статті 73 абзац перший
викласти в такій редакції:
“73.3. Контролюючі органи мають право
звернутися до платників податків та інших
суб'єктів
інформаційних
відносин
із
письмовим запитом про надання інформації
(вичерпний перелік та підстави надання якої
встановлено законом), необхідної для
виконання покладених на контролюючі
органи
функцій,
завдань,
та
її
документального підтвердження”;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«1) за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, які можуть
свідчити про порушення платником податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, із обов’язковим
зазначенням таких фактів у запиті»;
абзаци вісімнадцятий та дев’ятнадцятий
викласти в такій редакції:
«Платники податків та інші суб’єкти
інформаційних відносин зобов’язані подавати
інформацію,
визначену
в
запиті
контролюючого органу, та її документальне
підтвердження (крім проведення зустрічної
звірки) протягом 15 робочих днів з дня,
наступного за днем отримання запиту (якщо
інше не передбачено цим Кодексом) у
порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу.
У разі проведення зустрічної звірки
платники податків та інші суб’єкти
інформаційних відносин зобов’язані подавати
інформацію,
визначену
в
запиті
контролюючого органу, протягом 10 робочих

фінансів, податкової та
митної політики

письмовим запитом про надання інформації
(вичерпний перелік та підстави надання якої
встановлено законом), необхідної для
виконання покладених на контролюючі
органи
функцій,
завдань,
та
її
документального підтвердження”;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«1) за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, які можуть
свідчити про порушення платником податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, із обов’язковим
зазначенням таких фактів у запиті»;
абзаци вісімнадцятий та дев’ятнадцятий
викласти в такій редакції:
«Платники податків та інші суб’єкти
інформаційних відносин зобов’язані подавати
інформацію,
визначену
в
запиті
контролюючого органу, та її документальне
підтвердження (крім проведення зустрічної
звірки) протягом 15 робочих днів з дня,
наступного за днем отримання запиту (якщо
інше не передбачено цим Кодексом) у
порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу.
У разі проведення зустрічної звірки
платники податків та інші суб’єкти
інформаційних відносин зобов’язані подавати
інформацію,
визначену
в
запиті
контролюючого органу, протягом 10 робочих
днів з дня, наступного за днем отримання
запиту, та документальне підтвердження цієї
інформації на вимогу контролюючого органу
у порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу»;
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після абзацу двадцятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«У разі отримання платником податків
запиту про надання інформації та її
документального підтвердження, які вже
надавалася цим платником податків за
попередніми запитами цього контролюючого
органу, такий платник податків має право
надати контролюючому органу інформацію
про дату та номер листа, якими вказана
інформація
та
її
документальне
підтвердження
надавалася
такому
контролюючому органу. У такому випадку
платник податків звільняється від обов’язку
надання інформації та її документального
підтвердження в цій частині.»
У зв'язку з цим абзаци двадцять перший двадцять третій вважати відповідно абзацами
двадцять другим-двадцять четвертим.

днів з дня, наступного за днем отримання
запиту, та документальне підтвердження цієї
інформації на вимогу контролюючого органу
у порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу»;
після двадцятого абзацу доповнити новим
абзацом такого змісту:
«У разі отримання платником податків
запиту про надання інформації та її
документального підтвердження, які вже
надавалася цим платником податків за
попередніми запитами цього контролюючого
органу, такий платник податків має право
надати контролюючому органу інформацію
про дату та номер листа, якими вказана
інформація
та
її
документальне
підтвердження
надавалася
такому
контролюючому органу. У такому випадку
платник податків звільняється від обов’язку
надання інформації та її документального
підтвердження в цій частині.» У зв'язку з цим
абзаци двадцять перший - двадцять третій
відповідно вважати абзацами двадцять
другим-двадцять четвертим».
-1871- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 8 розділу
виключити.
-1872- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

I

Абзац перший підпункту 1 пункту 8
розділу I виключити.
-1873- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 1 пункту 8 розділу І виключити

Відхилено

-1874- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 8 розділу
законопроекту виключити
-1875- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

І

Підпункт 1 пункту 8
законопроекту – виключити.

І

Розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-1876- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 1 пункту 8 Розділу
законопроекту – виключити.
-1877- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
І
Відхилено

Підпункт 1 пункту 8 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-1878- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 8 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«у статті 73, пункт 73.2 викласти в такій
редакції:
«73.2. До інформації, що надається
періодично, належить інформація, визначена
у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в
частині обов'язку платника податків надавати
розшифровку податкового кредиту та
податкових зобов'язань у розрізі контрагентів,
передбачених розділом V цього Кодексу),
72.1.1.4, 72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5,
72.1.2.6, 72.1.2.7 підпункту 72.1.2, підпункті
72.1.5 статті 72 цього Кодексу.»;
«новий підпункт 73.2.5. виключити»;
-1879- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт перший пункту 8 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) Абзац перший пункту 73.2. викласти в
наступній редакції: «73.2. До інформації, що
надається періодично, належить інформація,
визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2,
72.1.1.3 (в частині обов'язку платника
податків надавати контролюючому органу
розшифровку податкового кредиту та
податкових зобов'язань у розрізі контрагентів,
передбачених розділом V цього Кодексу),
72.1.1.4, 72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5,
72.1.2.6, 72.1.2.7 підпункту 72.1.2, підпункті
72.1.5 статті 72 цього Кодексу.».
доповнити новим підпунктом такого
змісту:
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«73.2.5. інформація, зазначена у підпункті
72.1.2.7 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
цього Кодексу, надається органами місцевого
самоврядування не пізніше 25 лютого року,
наступного за звітним. Порядок надання такої
інформації затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику. Контролюючий орган відображає
таку інформацію в електронному кабінеті
платника податків.»»;
-1880- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Пункт 8 Розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом наступного змісту:
«72.1.2.7. про власників (фізичних та
юридичних осіб всіх організаційно-правових
форм)
та
користувачів,
орендарів,
суборендарів, користувачів на інших умовах
передбачених
чинним
законодавством
України (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, розташованих на території
відповідної сільської, селищної, міської
ради.»
-1881- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до статті 73
-1882- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Статтю 73 Розділу II законопроєкту
виключити (залишити попередню редакцію
цієї статті).
-1883- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У статті 73: У підпункті 73.2 виключити
цифри:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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в абзаці першому цифри та слово “72.1.2.6
підпункту” замінити цифрами та словом
“72.1.2.6, 72.1.2.7 підпункту”;

Пропозиції та поправки до проекту

«72.1.2.7», виключити підпункт 73.2.5
виключити, абзац сьомий пункту 73.3
викласти у такій редакції:
за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, які свідчать
про
порушення
платником
податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
або іншого законодавства, контроль за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи;
-1884- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий підпункту 1 пункту 8 розділу
І виключити;
-1885- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац другий підпункту 1 пункту 8 розділу
І виключити.
-1886- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий підпункту 1 пункту 8 розділу
I виключити.
-1887- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзаци другий-п’ятий підпункту 1 пункту
8 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «73.2. До інформації, що надається
періодично, належить інформація, визначена
у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в
частині обов'язку платника податків надавати
контролюючому
органу
розшифровку
податкового
кредиту
та
податкових
зобов'язань
у
розрізі
контрагентів,
передбачених розділом V цього Кодексу),
72.1.1.4, 72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5,
72.1.2.6, 72.1.2.7 підпункту 72.1.2, підпункті
72.1.5 статті 72 цього Кодексу. У разі коли
іншими розділами цього Кодексу не
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визначено інші строки надання такої
інформації: 73.2.5. інформація, зазначена у
підпункті 72.1.2.7 підпункту 72.1.2 пункту
72.1 статті 72 цього Кодексу, надається
органами місцевого самоврядування не
пізніше 15 лютого року, наступного за
звітним. Порядок надання такої інформації
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
Контролюючий орган відображає таку
інформацію в електронному кабінеті платника
податків.».
-1888- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

-1889- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 Розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
наступного змісту:
«у абзаці сьомому пункту 73.3 статті 73
Податкового
кодексу
України,
слова
«контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи» доповнити словами «, за умови обов’язкового зазначення таких
фактів у запиті;»
-1890- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

73.2. До інформації, що надається
періодично, належить інформація, визначена
у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в
частині обов'язку платника податків надавати
розшифровку податкового кредиту та
податкових зобов'язань у розрізі контрагентів,
передбачених розділом V цього Кодексу),
72.1.1.4, 72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5,
72.1.2.6, 72.1.2.7 підпункту 72.1.2, підпункті
72.1.5 статті 72 цього Кодексу.
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доповнити
змісту:

новим

підпунктом

такого

“73.2.5. інформація, зазначена у підпункті
72.1.2.7 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
цього Кодексу, надається органами місцевого
самоврядування до 1 лютого року, наступного
за звітним. Порядок надання такої інформації
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.

Пропозиції та поправки до проекту

-1891- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзаци третій - п’ятий підпункту 1 пункту
8 розділу І виключити.
-1892- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзаци третій - п’ятий підпункту 1 пункту
8 розділу І виключити;
-1893- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 розділу
I виключити.
-1894- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

8. Абзаци третій і четвертий підпункту 1
пункту 8 законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з іншими, які
пропонують не запроваджувати мінімальне
податкове зобов'язання, як таке, що
спрямоване проти всіх селян.
Оскільки, як вбачається, саме для цього
законопроект уповноважує контролюючі
органи
збирати
з
місцевих
органів
самоврядування інформацію про власників та
користувачів, орендарів, користувачів на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради.
-1895- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Виключити
-1896- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 8
розділу I виключити.
-1897- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-1898- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено
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У абзаці 4 підпункту 1 пункту 8 Розділу I
законопроекту слова «до 1 лютого року»
замінити словами «до 1 березня року»;
-1899- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У разі коли іншими розділами цього
Кодексу не визначено інші строки надання
такої інформації: …
73.2.5. інформація, зазначена у підпункті
72.1.2.7 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
цього Кодексу, надається органами місцевого
самоврядування до 1 лютого року, наступного
за звітним. Порядок надання такої інформації
затверджується центральним виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну
фінансову
політику.
Контролюючий орган відображає таку
інформацію в електронному платника
податків.
-1900- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 72.1.2.7 пункту 73.2. статті 73
Податкового кодексу України такого змісту:
«73.2.5. інформація, зазначена у підпункті
72.1.2.7 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72
цього Кодексу, надається органами місцевого
самоврядування до 1 лютого року, наступного
за звітним. Порядок надання такої інформації
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
Контролюючий орган відображає таку
інформацію в електронному кабінеті платника
податків» виключити.
-1901- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 8
розділу І викласти в такій редакції: «73.2.5.
інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.7
підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього

Відхилено

Відхилено
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Контролюючий орган відображає таку
інформацію в електронному кабінеті платника
податків”;

2) у абзаці сьомому пункту 73.3 слово
“свідчать” замінити словами “можуть
свідчити”;
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Висновки, обґрунтування

Кодексу, надається органами місцевого
самоврядування до 1 лютого року, наступного
за звітним. Порядок надання такої інформації
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України».
-1902- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 8 розділу
I виключити.
-1903- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац 5 підпункту 1 пункту 8 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
«Контролюючий
орган
протягом
30
календарних
днів
відображає
таку
інформацію в електронному кабінеті платника
податків”;»;
-1904- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 2 пункту 8 (щодо статті 73)
викласти в наступній редакції:
"у пункті 73.3:
в абзац перший викласти в такій редакції:
“73.3. Контролюючі органи мають право
звернутися до платників податків та інших
суб'єктів
інформаційних
відносин
із
письмовим запитом про надання інформації
(вичерпний перелік та підстави надання якої
встановлено законом), необхідної для
виконання покладених на контролюючі
органи
функцій,
завдань,
та
її
документального підтвердження.”
абзац сьомий викласти в такій редакції:
“1) за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, які можуть
свідчити про порушення платником податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

контролюючі органи, із обов’язковим
зазначенням таких фактів у запиті;”;
абзаци вісімнадцятий та дев’ятнадцятий
викласти в такій редакції:
“Платники податків та інші суб’єкти
інформаційних відносин зобов’язані подавати
інформацію,
визначену
в
запиті
контролюючого органу, та її документальне
підтвердження (крім проведення зустрічної
звірки) протягом 15 робочих днів з дня,
наступного за днем отримання запиту (якщо
інше не передбачено цим Кодексом) у
порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу.
У разі проведення зустрічної звірки
платники податків та інші суб’єкти
інформаційних відносин зобов’язані подавати
інформацію,
визначену
в
запиті
контролюючого органу, протягом 10 робочих
днів з дня, наступного за днем отримання
запиту та документальне підтвердження цієї
інформації на вимогу контролюючого органу
у порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу.”
після дев'ятнадцятого абзацу доповнити
новим абзацом такого змісту:
“Повторне звернення протягом одного
року із запитом про надання інформації
необхідної для виконання покладених на
контролюючі органи функцій, завдань, та її
документального підтвердження з одного і
того самого питання заборонено.”
У зв'язку з цим абзаци двадцятий-двадцять
третій відповідно вважати абзацами двадцять
першим-двадцять четвертим;
абзац двадцять перший викласти в такій
редакції:
“У разі якщо запит складено з порушенням
вимог, визначених абзацами першим - п’ятим,
двадцятим цього пункту, платник податків
звільняється від обов’язку надавати відповідь
на такий запит.”
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-1905- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)
Абзац перший підпункту 2 пункту 8
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2) у абзаці сьомому пункту 73.3 слово
“свідчать” замінити словами “можуть
свідчити”, слова та розділові знаки
«законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
або
фінансуванню тероризму» замінити словами
та розділовими знаками «законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження
зброї
масового
знищення»,
після
слів
«контролюючі органи» додати розділовий
знак та слова «, із зазначенням таких фактів у
запиті»;»
-1906- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
Підпункт 2 пункту 8 Розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
наступного змісту: «у абзаці сьомому пункту
73.3 статті 73 Податкового кодексу України,
слова «контроль за дотриманням якого
покладено
на
контролюючі
органи»
доповнити
словами
«із
обов’язковим
зазначенням таких фактів у запиті;».
-1907- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1) пункту 73.3 статті 73 Розділу І
викласти в наступній редакції: «1) за
результатами аналізу податкової інформації,
отриманої в установленому законом порядку,
виявлено факти, які можуть свідчити про
порушення платником податків податкового,
валютного законодавства, законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
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іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи. У такому випадку
письмовий запит про подання інформації, що
надсилається платнику податків, повинен
містити обґрунтування фактів, які можуть
свідчити про порушення платником податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на
контролюючі орган, а також посилання на
норми такого законодавства можливе
порушення яких аналізується контролюючим
органом.
-1908- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 8 розділу І проекту після підпункту
2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"2-1) абзац сьомий пункту 73.3 доповнити
словами "із обов’язковим зазначенням таких
фактів у письмовому запиті";
-1909- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Підпункт 1) пункту 73.3 статті 73
Розділу І викласти в наступній редакції: «1) за
результатами аналізу податкової інформації,
отриманої в установленому законом порядку,
виявлено факти, які можуть свідчити про
порушення платником податків податкового,
валютного законодавства, законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи. У такому випадку
письмовий запит про подання інформації, що
надсилається платнику податків, повинен
містити обґрунтування фактів, які можуть
свідчити про порушення платником податків

615

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на
контролюючі орган, а також посилання на
норми такого законодавства можливе
порушення яких аналізується контролюючим
органом.
-1910- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

8. У статті 73:
...
2) 73.3. Контролюючі органи мають право
звернутися до платників податків та інших
суб'єктів
інформаційних
відносин
із
письмовим запитом про подання інформації
(вичерпний перелік та підстави надання якої
встановлено законом), необхідної для
виконання покладених на контролюючі
органи
функцій,
завдань,
та
її
документального підтвердження.
… Письмовий запит про подання
інформації надсилається платнику податків
або іншим суб'єктам інформаційних відносин
за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, які можуть
свідчити про порушення платником податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, із обов’язковим
зазначенням таких фактів у запиті;
-1911- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
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-1912- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

73.3. Контролюючі органи мають право
звернутися до платників податків та інших
суб'єктів
інформаційних
відносин
із
письмовим запитом про подання інформації
(вичерпний перелік та підстави надання якої
встановлено законом), необхідної для
виконання покладених на контролюючі
органи
функцій,
завдань,
та
її
документального
підтвердження.
…
Письмовий запит про подання інформації
надсилається платнику податків або іншим
суб'єктам
інформаційних
відносин
за
наявності хоча б однієї з таких підстав:
1)зарезультатамианалізуподаткової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, які можуть
свідчити свідчать про порушення платником
податків податкового, законодавства у сфері
запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
тероризму та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи;
-1913- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 8 розділу I виключити.
-1914- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

2) у абзаці сьомому пункту 73.3 слова
“можуть свідчити” замінити на “що
підтверджують”;
1) за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, що
підтверджують
порушення
платником
податків
податкового,
валютного
законодавства, законодавства у сфері
запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
іншого
законодавства,
контроль
за
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дотриманням
якого
покладено
контролюючі органи;
-1915- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

на
Відхилено

Пункт 2 частини 8 розділу 1 законопроекту
(зміни до п. 73.3 ст. 73 ПКУ) виключити.
-1916- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт 2) пункту 8 Розділу І проекту виключити
-1917- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 Розділу І проекту
Закону виключити.
-1918- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 73.3. статті 73 Податкового Кодексу
України залишити в чинній редакції.
-1919- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)

Відхилено

У частині восьмій розділу І законопроекту
виключити пункт 2 (а саме, виключити заміни
до пункту 73.3 статті 73 ПКУ).
-1920- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Зміни до абзацу сьомого пункту 73.3 статті
73 Податкового кодексу України - вилучити
-1921- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-1922- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Шуляк О. О. (р.к. №13), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
Виключити.

Відхилено

-1923- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І виключити.
-1924- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І
законопроєкту (зміни до пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України) виключити.
-1925- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції:
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«абзац сьомий пункту 73.3 викласти в такій
редакції:
1) за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено та документально
підтверджено факти, які свідчать про
порушення платником податків податкового,
валютного законодавства, законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи;».
-1926- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І
законопроєкту (зміни до пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України) виключити.
-1927- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції: «2) у абзаці сьомому пункту
73.3 слова «які свідчать про порушення
платником податків» замінити словами «які
достовірно вказують на вчинення платником
податків порушення».
-1928- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу
законопроєкту виключити.
-1929- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Пункт 8 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «Пункт 73.2 викласти в
наступній редакції: «73.2. До інформації, що
надається періодично, належить інформація,
визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2,
72.1.1.3 (в частині обов'язку платника
податків надавати контролюючому органу
розшифровку податкового кредиту та
податкових зобов'язань у розрізі контрагентів,
передбачених розділом V цього Кодексу),
72.1.1.4, 72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5,
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72.1.2.6, 72.1.2.7 підпункту 72.1.2, підпункті
72.1.5 статті 72 цього Кодексу.». доповнити
новим підпунктом такого змісту: «73.2.5.
інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.7
підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього
Кодексу, надається органами місцевого
самоврядування не пізніше 5 лютого року,
наступного за звітним. Порядок надання такої
інформації затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику. Контролюючий орган відображає
таку інформацію в електронному кабінеті
платника податків.»
-1930- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І виключити.
-1931- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Підпункт другий пункту восьмого розділу
І законопроекту виключити
-1932- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І виключити.
-1933- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-1934- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
У підпункті 2 пункту 8 розділу І слова
«можуть свідчити» замінити словами
«обґрунтовано свідчать».
-1935- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Виключити
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-1936- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Підпункт 2) пункту 8 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування: надання дискреційного
права контролюючим органам направляти
письмові запити до платників податків та
інших суб’єктів інформаційних відносин за
відсутності
підтвердженого
факту
порушення податкового законодавства з боку
платника податку створює умови для
можливого адміністративного тиску з боку
контролюючих органів. Відтак, положення
абз. 7 п. 73.3 ст. 73 ПКУ доцільно залишити у
чинній редакції, яка встановлює припис
контролюючому органу в імперативний
спосіб («…виявлено факти, які свідчать про
порушення…»), що унеможливлює його
неоднозначне трактування та, як наслідок,
мінімізує втручання в діяльність платників
податків, які не мають ризиків несплати
податків.
-1937- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 8 розділу І виключити.
-1938- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Підпункт 2 пункту 8 Розділу
законопроекту – виключити
-1939- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено
І
Відхилено

9. Підпункт 2 пункту 8 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
виключити норму законопроекту, якою
пропонується надати контролюючим органам
право вимагати надання будь-якої інформації
від платника податків або інших суб'єктів
інформаційних відносин, практично, з
необмеженого кола питань.
Адже у випадку прийняття законопроекту
податковій навіть не треба буде мати на руках
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реальні докази порушення платником
податків
податкового,
валютного
законодавства, законодавства у сфері
запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму.
Для
запитування
інформації
контролюючим органам достатньо буде лише
підозри, що надає їм занадто широкі
дискреційні повноваження та може бути
використаним для тиску на бізнес.
-1940- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Підпункт 2 пункту 8 Розділу проекту І
виключити.
-1941- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2) у абзаці сьомому пункту 73.3 після слова
“свідчать” доповнити словами “чи можуть
свідчити”;
-1942- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І виключити.
Обґрунтування: стосується розширення
прав податкового органу на запит інформації
у платника із можливістю в подальшому
вийти на документальну перевірку (по
фактам, що можуть свідчити про порушення).
-1943- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

підпункт 2 пункту 8 Розділу І проекту
виключити
-1944- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 Розділу
законопроекту виключити
-1945- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

І

виключити
-1946- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено
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Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції: «2) абзац сьомий пункту 73.3
викласти в такій редакції: «1) за результатами
аналізу податкової інформації, отриманої в
установленому законом порядку , крім
інформації, отриманої з інформаційноаналітичних баз контролюючих органів,
інших законних джерел, яка не підтверджена
документально, виявлено факти, які свідчать
про
порушення
платником
податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи;».
-1947- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-1948- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці сьомому пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України слова «можуть
свідчити» замінити словом «свідчать».
-1949- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І виключити

Відхилено

-1950- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції:
«абзац третій пункту 73.3 після слів «яка це
підтверджує» доповнити словами «та фактів,
які свідчать про порушення платника
податків».
-1951- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

підпункт 2 пункту
законопроекту виключити;

8

Розділу

Відхилено

Відхилено

I
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-1952- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці сьомому пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова «можуть свідчити»
замінити словом «свідчать»
-1953- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 2 пункту 8 Розділу І
законопроекту – виключити.
-1954- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції:
«абзац сьомий пункту 73.3 викласти в такій
редакції:
1) за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку (крім інформації, отриманої
в результаті проведення перевірок, результати
яких перебувають в процедурі оскарження),
виявлено, які свідчать про порушення
платником податків податкового, валютного
законодавства, законодавства у сфері
запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи».
-1955- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121),
Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 73.3
статті 73 ПКУ) виключити.
-1956- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
« абзац сьомий пункту 73.3 викласти в
такій редакції:
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« за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, які свідчать
про
порушення
платником
податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи»;
-1957- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 Розділу
законопроекту виключити;
-1958- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

Підпункт 2 пункту 8 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-1959- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

У підпункті 2) пункту 8 Розділу І слова
«можуть свідчити» замінити на слово
«свідчать»;
та доповнити новими абзацами другим та
третім такого змісту: «Пункт 73.3 статті 73
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Контролюючий орган має право у порядку
передбаченому цим пунктом надіслати
платнику податків запит про надання
документів, що підтверджують наявність
обставин, зазначених у підпункті «б» пункту
189.9 статті 189 цього Кодексу, не раніше ніж
через 60 календарних днів після граничного
терміну подання податкової звітності з
податку на додану вартість, за звітний
(податковий) період в якому зазначена
інформація
про
настання
обставин,
визначених у підпункті «б» пункту 189.9
статті 189 цього Кодексу та довідково вказано
суму податку на додану вартість, що не
нарахована у зв'язку із застосуванням
підпункту «б» пункту 189.9 статті 189 цього
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Кодексу. Платник податку зобов’язаний
подавати документи, визначені в запиті
контролюючого
органу
у
порядку
передбаченому цим пунктом або надати
інформацію про терміни їх надання у разі,
якщо документи, що підтверджують наявність
обставин, зазначених у підпункті «б» пункту
189.9 статті 189 цього Кодексу, видаються
уповноваженою особою. Платник податку
який
не
подав
документи
видані
уповноваженою
особою
на
запит
контролюючого органу протягом 180
календарних днів з дня отримання такого
запиту, зобов'язаний нарахувати податкові
зобов'язання з податку на додану вартість
відповідно до абзацу третього пункту 189.9
статті 189 цього Кодексу. Якщо у подальшому
платник податку надає контролюючому
органу документи, видані уповноваженою
особою, такий платник податку має право
відкоригувати податкові зобов'язання з
податку на додану вартість.».
-1960- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) у абзаці сьомому пункту 73.3 слова «які
свідчать про порушення платником податків»
замінити словами «які підтверджують
вчинення платником податків порушення».
-1961- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І виключити.
-1962- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу
законопроекту виключити
-1963- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

І

Підпункт 2 пункту 8 розділу
законопроекту викласти у такій редакції:

І

Відхилено
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"Абзац сьомий пункту 73.3 доповнити
словами "із обов'язковим зазначенням таких
фактів у запиті"
-1964- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 73.3
статті 73 ПКУ) виключити.
-1965- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Підпункт 2 пункту 8 Розділу
законопроекту виключити;
-1966- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

I
Відхилено

підпункт 2 пункту 8 розділу І проекту
виключити;
-1967- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 2 пункту 8 розділу І проекту
викласти в такій редакції:
"2) абзац третій пункту 73.3 доповнити
словами "та фактів, які свідчать про
порушення
платником
податків
законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи".
-1968- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

1) розділ І проекту після пункту 8
доповнити новим пунктом такого змісту:
"8-1. Пункт 79.3 статті 79 викласти в такій
редакції:
"79.3. Присутність платника податків під
час проведення документальної невиїзної
перевірки не обов'язкова у разі якщо платник
податків (його представник) надав письмову
згоду на проведення такої перевірки без своєї
присутності";
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-1969- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
Виключити підпункт 2 пункту 8 Розділу І
законопроекту залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-1970- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції:
«абзац сьомий пункту 73.3 викласти в такій
редакції:
1) за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку (крім інформації, отриманої
в межах кримінального провадження, в
результаті проведення якого судом не
прийнято обвинувальний вирок), виявлено,
які свідчать про порушення платником
податків
податкового,
валютного
законодавства, законодавства у сфері
запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи».
-1971- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І
законопроекту викласти у такій редакції:
"абзац сьомий пункту 73.3 викласти у
такій редакції:
"за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, які свідчать
про
порушення
платником
податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи".
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Висновки, обґрунтування

-1972- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 Розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
наступного змісту: «у абзаці сьомому пункту
73.3 статті 73 Податкового кодексу України,
слова «контроль за дотриманням якого
покладено
на
контролюючі
органи»
доповнити
словами
«із
обов’язковим
зазначенням таких фактів у запиті;».
-1973- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І
законопроєкту (зміни до пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України) виключити;
-1974- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 8 розділу І виключити.
-1975- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Підпункт 2 пункту 8 виключити.

Відхилено

-1976- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити підпункт 2 пункту 8 розділу І.
-1977- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

Виключити підпункт 2 пункту 8 розділу І.
-1978- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І виключити.
-1979- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт другий пункту 8 Розділу І (щодо
внесення змін до абзацу сьомому пункту 73.3
статті 73 Податкового кодексу України)
виключити.
-1980- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
У абзаці сьомому пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України слова «можуть
свідчити» замінити словом «свідчать».
-1981- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці сьомому пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова «можуть свідчити»
замінити словом «свідчать»
-1982- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції:
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«абзац сьомий пункту 73.3 викласти в такій
редакції:
«1) за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої в установленому
законом порядку, виявлено факти, які
достовірно
свідчать
про
порушення
платником податків, якому надсилається
запит, вимог податкового, валютного
законодавства, законодавства у сфері
запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи;».
-1983- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції: «абзац 3 пункту 73.3. після слів
«яка це підтверджує» доповнити словами «із
посиланням
на
джерела
отримання
відповідної інформації».
-1984- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У абзаці сьомому пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України слова «можуть
свідчити» замінити словами «свідчать».
-1985- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 73.3
статті 73 ПКУ) виключити.
-1986- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 8 слово “можуть
свідчити” замінити словами “які містять
ознаки”.
-1987- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 8 розділу І слова
«можуть свідчити» замінити словами
«достовірно свідчать».
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-1988- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції: «абзац сьомий пункту 73.3
викласти в такій редакції: 1) за результатами
аналізу податкової інформації, отриманої в
установленому законом порядку, виявлено
факти, які обґрунтовано свідчать про
порушення платником податків податкового,
валютного законодавства, законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи».
-1989- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункт 8 Розділу І виключити

Відхилено

-1990- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 8 Розділу І
законопроекту – виключити.
-1991- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І викласти в
такій редакції:
«абзац сьомий пункту 73.3 викласти в такій
редакції: 1) за результатами аналізу
податкової
інформації,
отриманої
в
установленому законом порядку від інших
органів державної влади або місцевого
самоврядування, виявлено факти, які свідчать
про
порушення
платником
податків
податкового,
валютного
законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-1992- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці сьомому пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова «можуть свідчити»
замінити словом «свідчать»
-1993- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац сьомий пункту 73.3 статті 73 Розділу
II законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію абзацу).
-1994- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У статті 73:
У підпункті 73.2 виключити цифри:
«72.1.2.7», виключити підпункт 73.2.5
абзац сьомий пункту 73.3 викласти у такій
редакції:
за результатами аналізу податкової
інформації, отриманої у визначеному законом
порядку, виявлено факти, які свідчать про
порушення платником податків податкового,
валютного законодавства, законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи;
-1995- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У статті 73:
У підпункті 73.2 виключити цифри:
«72.1.2.7», виключити підпункт 73.2.5,
абзац сьомий пункту 73.3 викласти у такій
редакції:
за результатами розгляду податкової
інформації, отриманої у визначеному законом

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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порядку, виявлено факти, які свідчать про
порушення платником податків податкового,
валютного законодавства, законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та
іншого
законодавства,
контроль
за
дотриманням
якого
покладено
на
контролюючі органи;
-1996- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 73.2.5 та пункт 73.2 статті 73
виключити (залишити чинну редакцію
підпункту та пункту), у абзаці сьомому пункту
73.3 слова «можуть свідчити про» замінити
словами «безпосередньо вказують на».
-1997- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Після пункту 8 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
14. У підпункті 78.1.1 пункту 78.1 статті 78
після слова “податкового” доповнити словами
“законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення”.
-1998- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

«розділ І проекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
"15. Пункт 79.2 статті 79 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
«У разі надіслання (вручення) відповідно
до статті 42 цього Кодексу платнику податків
(його представнику) копії наказу про
проведення документальної позапланової
невиїзної
перевірки
та
письмового
повідомлення про дату початку та місце
проведення позапланової невиїзної перевірки,
шляхом
надсилання
за
адресою

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Враховано

14. Підпункт 78.1.1 пункту 78.1 статті 78
після слова “податкового” доповнити словами
“законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення”.
15. Пункт 79.2 статті 79 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
«У разі надіслання (вручення) відповідно
до статті 42 цього Кодексу платнику податків
(його представнику) копії наказу про
проведення документальної позапланової
невиїзної
перевірки
та
письмового
повідомлення про дату початку та місце
проведення позапланової невиїзної перевірки,
шляхом
надсилання
за
адресою
(місцезнаходженням, податковою адресою)
платника податків рекомендованим листом з
повідомленням про вручення, документальна
позапланова невиїзна перевірка (крім
перевірки, визначеної статтею 200 цього
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9. У підпункті 80.2.5 пункту 80.2 статті 80:

слів “та рідин, що використовуються в
електронних сигаретах” доповнити словами “і
пального”;

Пропозиції та поправки до проекту

(місцезнаходженням, податковою адресою)
платника податків рекомендованим листом з
повідомленням про вручення, документальна
позапланова невиїзна перевірка (крім
перевірки, визначеної статтею 200 цього
Кодексу) розпочинається не раніше 30
календарного дня з дати надсилання такого
повідомлення та копії наказу.
Абзац другий відповідно вважати абзацом
третім.»
-1999- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 9 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
16. У підпункті 80.2.5 пункту 80.2 статті
80:
після слів “та рідин, що використовуються
в електронних сигаретах” доповнити словами
“і пального”;
після слів “у сфері” доповнити словом
“регулювання”.
-2000- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Кодексу) розпочинається не раніше 30
календарного дня з дати надсилання такого
повідомлення та копії наказу".
У зв'язку з цим абзац другий вважати
абзацом третім.

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

16. Підпункт 80.2.5 пункту 80.2 статті 80
після слів “та рідин, що використовуються в
електронних сигаретах” доповнити словами “і
пального”, а після слів “у сфері” словом
“регулювання”.

Відхилено

Пункт 9 розділу І виключити.
-2001- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-2002- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-2003- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 9 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«9. Підпункт 80.2.5 пункту 80.2 статті 80
викласти в наступній редакції:
«80.2.5. у разі наявності та/або отримання
в установленому законодавством порядку
інформації
про
порушення
вимог
законодавства в частині виробництва, обліку,
зберігання та транспортування спирту,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
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рідин, що використовуються в електронних
сигаретах або цільового використання спирту
платниками податків, обладнання акцизних
складів витратомірами-лічильниками та/або
рівномірами-лічильниками,
а
також
здійснення
функцій,
визначених
законодавством
у
сфері
регулювання
виробництва і обігу спирту, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, а також рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
пального;»»;
-2004- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 9 Розділу І законопроекту –
виключити
-2005- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 9 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
підпункт 80.2.5 пункту 80.2 статті 80
викласти в такій редакції:
«80.2.5. у разі наявності та/або отримання
в установленому законодавством порядку
інформації
про
порушення
вимог
законодавства в частині виробництва, обліку,
зберігання та транспортування спирту,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та цільового використання спирту
платниками податків, обладнання акцизних
складів витратомірами-лічильниками та/або
рівномірами-лічильниками,
а
також
здійснення
функцій,
визначених
законодавством у сфері виробництва і обігу
спирту, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, пального»;
-2006- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 9 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-2007- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пункт 9 Розділу І законопроекту –
виключити.
-2008- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац другий пункту 9 розділу І
виключити;
-2009- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 80.2.5 пункту 80.2 статті 80
Розділу II законопроєкту виключити )
залишити чинну редакцію підпункту).
-2010- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У підпункті 80.2.5 пункту 80.2 статті 80
Розділу II законопроєкту після слів «… що
використовуються в електронних сигаретах..»
виключити слова «і пального».
-2011- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2012- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац третій пункту 9 розділу І виключити

Відхилено

123

-2013- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

124

Після пункту 9 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
17. Пункт 83.1 статті 83 доповнити новим
підпунктом 83.1.7 такого змісту:
“83.1.7. мультимедійна інформація (фото,
відео-, звукозапис), отримана (виготовлена)
контролюючими органами.”
-2014- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 10 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
18. Статтю 87 доповнити новими пунктами
87.13 та 87.14 такого змісту:

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

122

після слів “у сфері” доповнити словом
“регулювання”.

10. Статтю 87 доповнити пунктом 87.13
такого змісту:

Враховано

17. Пункт 83.1 статті 83 доповнити
підпунктом 83.1.7 такого змісту:
“83.1.7. мультимедійна інформація (фото,
відео-, звукозапис), отримана (виготовлена)
контролюючими органами.”

18. Статтю 87 доповнити пунктами 87.13 та
87.14 такого змісту:
«87.13. У разі несплати протягом 240
календарних днів з дня вручення платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 1 мільйон гривень,
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«87.13. У разі несплати протягом 240
календарних днів з дня вручення платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 1 мільйон гривень,
контролюючий орган може звернутися до
суду
за
встановленням
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника
юридичної
особи
або
постійного
представництва нерезидента – боржника, за
межі України – до погашення такого
податкового боргу.
Вимоги абзацу першого цього пункту не
застосовується у разі наявності зобов’язання
держави щодо повернення юридичній особі
або постійному представництву нерезидента –
боржнику
помилково
та/або
надміру
сплачених ним грошових зобов’язань,
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, якщо загальна сума
непогашеної заборгованості держави перед
боржником дорівнює або перевищує суму
податкового боргу такого боржника.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника юридичної особи або постійного
представництва нерезидента – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника
юридичної
особи
або
постійного
представництва нерезидента-боржника за
межі України згідно з рішенням суду, яке
набрало законної сили, контролюючий орган
не пізніше наступного робочого дня з дня
отримання рішення суду:
інформує про це центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, в порядку обміну інформацією,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

контролюючий орган може звернутися до
суду
за
встановленням
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника
юридичної
особи
або
постійного
представництва нерезидента – боржника, за
межі України – до погашення такого
податкового боргу.
Вимоги абзацу першого цього пункту не
застосовується у разі наявності зобов’язання
держави щодо повернення юридичній особі
або постійному представництву нерезидента –
боржнику
помилково
та/або
надміру
сплачених ним грошових зобов’язань,
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, якщо загальна сума
непогашеної заборгованості держави перед
боржником дорівнює або перевищує суму
податкового боргу такого боржника.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника юридичної особи або постійного
представництва нерезидента – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника
юридичної
особи
або
постійного
представництва нерезидента-боржника за
межі України згідно з рішенням суду, яке
набрало законної сили, контролюючий орган
не пізніше наступного робочого дня з дня
отримання рішення суду:
інформує про це центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, в порядку обміну інформацією,
затвердженому
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику,
спільно з центральним органом виконавчої
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затвердженому
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику,
спільно з центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони державного
кордону;
розміщує відповідну інформацію в Реєстрі
керівників платників податків-боржників.
Не пізніше наступного робочого дня з дня
зарахування коштів на відповідний рахунок
органу,
що
здійснює
казначейське
обслуговування бюджетних коштів, та/або в
інших випадках погашення податкового боргу
у сумі зазначеній у рішенні суду, станом на
дату прийняття такого рішення суду, або у
разі отримання інформації з Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань про зміну керівника юридичної
особи або постійного представництва
нерезидента - боржника, або у разі початку
судових процедур у справах про банкрутство
стосовно такого боржника контролюючий
орган:
інформує про зазначене центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, в порядку обміну інформацією,
затвердженому
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику,
спільно з центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони державного
кордону, що є підставою для скасування
встановленого тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника юридичної особи або
постійного представництва нерезидентаборжника за межі України;
розміщує відповідну інформацію в Реєстрі
керівників платників податків-боржників.

Висновки, обґрунтування
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остаточній редакції

влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони державного
кордону;
розміщує відповідну інформацію в Реєстрі
керівників платників податків-боржників.
Не пізніше наступного робочого дня з дня
зарахування коштів на відповідний рахунок
органу,
що
здійснює
казначейське
обслуговування бюджетних коштів, та/або в
інших випадках погашення податкового боргу
у сумі зазначеній у рішенні суду, станом на
дату прийняття такого рішення суду, або у
разі отримання інформації з Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань про зміну керівника юридичної
особи або постійного представництва
нерезидента - боржника, або у разі початку
судових процедур у справах про банкрутство
стосовно такого боржника контролюючий
орган:
інформує про зазначене центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, в порядку обміну інформацією,
затвердженому
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику,
спільно з центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони державного
кордону, що є підставою для скасування
встановленого тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника юридичної особи або
постійного представництва нерезидентаборжника за межі України;
розміщує відповідну інформацію в Реєстрі
керівників платників податків-боржників.
87.14
Закінчення
дії
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника
юридичної
особи
або
постійного
представництва нерезидента – боржника
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Висновки, обґрунтування

87.14
Закінчення
дії
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника
юридичної
особи
або
постійного
представництва нерезидента – боржника
здійснюється у разі погашення суми
податкового боргу, зазначеної у рішенні суду,
у зв’язку з якою було застосоване таке
обмеження, або у разі отримання інформації з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань про зміну керівника юридичної
особи або постійного представництва
нерезидента - боржника, або у разі початку
судових процедур у справах про банкрутство
стосовно такого боржника";
-2015- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Частину 10 розділу 1 законопроекту
виключити.
-2016- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здійснюється у разі погашення суми
податкового боргу, зазначеної у рішенні суду,
у зв’язку з якою було застосоване таке
обмеження, або у разі отримання інформації з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань про зміну керівника юридичної
особи або постійного представництва
нерезидента - боржника, або у разі початку
судових процедур у справах про банкрутство
стосовно такого боржника".

пункт 10 Розділу І проекту - виключити
-2017- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 87.13. статті 87 Податкового
Кодексу України виключити.
-2018- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-2019- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 10 розділу І виключити.
-2020- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)
Пункт 10 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 87 Податкового кодексу
України пунктом 87.13) виключити.
-2021- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
Пункт 10 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 87.13 статті 87 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).

Відхилено

Відхилено
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-2022- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 10 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 87 Податкового кодексу
України пунктом 87.13) виключити.
-2023- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-2024- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Пункт 10 розділу І законопроєкту
виключити
-2025- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Пункт 10 розділу І виключити.
-2026- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-2027- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт десятий розділу І законопроекту
виключити
-2028- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 10 розділу І виключити
-2029- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-2030- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Пункт 10 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування: обмеження керівника
платника податків у праві виїзду за межі
України у разі непогашення у встановлені
строки податкового боргу є порушенням
конституційного права громадян на свободу
пересування. Крім того, у зв’язку з наявністю
випадків допущення технічних помилок з боку
контролюючих
органів
в
контексті
нарахування податкового боргу у платників
податків положення в такій редакції може
спричинити появу випадків необгрунтованого
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обмеження керівників платників податків в їх
законних правах.
-2031- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 10 розділу І виключити.
-2032- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 10 Розділу І проекту виключити.

Відхилено

-2033- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Пункт 10 Розділу І проекту виключити.
Обґрунтування:
запропоновано
виключити
норми,
що
стосуються
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника — юридичної особи за
межі України при існуванні податкового
боргу більше 1 млн. грн. Вказані обмеження
можуть негативно вплинути на кадрову
політику щодо добору керівників у
державному та комунальному секторі
економіки. У приватному секторі пропоновані
проектом зміни призведуть, на нашу думку, до
розширення практики найму фіктивних
керівників.
-2034- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Пункт 10 розділу І проєкту виключити
-2035- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
пункт 10 розділу І законопроекту
виключити;
-2036- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 87.13 статті 87 Податкового кодексу
України «За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу
платника
податків
може
встановлюватись відповідальність керівника

Відхилено

Відхилено
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такого платника податків у вигляді
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України» виключити.
-2037- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 10 розділу І виключити
-2038- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 87.13 статті 87 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту виключити
-2039- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 10 Розділу І законопроекту –
виключити.
-2040- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 10 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«новий пункт 87.13 статі 87 виключити»;
-2041- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 10 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-2042- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Пункт 10 розділу І викласти в такій
редакції:
«10. Статтю 87 доповнити пунктом 87.13
такого змісту:
«87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу
платника
податків
може
встановлюватись відповідальність керівника
такого платника податків за відповідне
порушення, яка визначена законом.».
-2043- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 10 розділу І виключити.
-2044- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Пункт 10 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 87.13 статті 87 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-2045- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 10 розділу І законопроекту
виключити
-2046- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«пункт 87.1. статті 87 викласти в такій
редакції:
«87.1. Джерелами самостійної сплати
грошових
зобов'язань
або
погашення
податкового боргу платника податків є будьякі власні кошти, у тому числі ті, що отримані
від продажу товарів (робіт, послуг), майна,
емісії
(видачі)
цінних
паперів
та
корпоративних прав, отримані як позика
(кредит), та з інших джерел, з урахуванням
особливостей, визначених цією статтею, а
також суми надміру сплачених платежів до
відповідних бюджетів.»
-2047- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзаци перший та другий пункту 10
Розділу I законопроекту виключити;
-2048- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 10 розділу І проекту виключити;
-2049- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
Виключити
пункт
10
Розділу
І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-2050- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий пункт 87.13 статті 87.
-2051- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Абзац перший пункту 10 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
87.13 статті 87 в поточній редакції
Податкового кодексу України).
-2052- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 10 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 87 Податкового кодексу
України пунктом 87.13) виключити;
-2053- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 10 розділу І виключити.
-2054- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Пункт 10 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 87.13 статті 87 в
поточній редакції Податкового кодексу
України).
-2055- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Пункт 10 виключити.

Відхилено

-2056- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Пункт 10 розділу І виключити.
-2057- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 87.13 статті 87 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту виключити
-2058- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
Пункт 10 Розділу І законопроекту –
виключити.
-2059- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 10 розділу І виключити.
-2060- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 10 Розділу І законопроекту –
виключити.
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125

Редакція, прийнята в першому читанні

“87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу
платника
податків
може
встановлюватись відповідальність керівника
такого платника податків у вигляді
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України.”.

Пропозиції та поправки до проекту

-2061- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 87.13 статті 87 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту виключити
-2062- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 87.13. статті 87 Розділу II
законопроєкту виключити.
-2063- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

“абзац другий пункту 10 (щодо статті 87)
викласти в такій редакції:
“87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу для керівника платника податків
юридичної
особи
або
постійного
представництва нерезидента за рішенням суду
може встановлюватись обмеження у праві
його виїзду за межі України.”
-2064- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзац другий пункту 10 розділу І
законопроекту викласти у такій редакції:
"87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу
платника
податків
може
встановлюватись відповідальність керівника
такого платника податків у вигляді
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України"
-2065- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац другий пункту 10 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу платника податків за рішенням суду
може встановлюватись відповідальність
керівника такого платника податків у вигляді
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України.».
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-2066- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Пункт 87.13 статті 87 Податкового кодексу
України викласти в новій редакції:
«87.13. У разі непогашення у встановлені
цим Кодексом порядку та строки податкового
боргу платника податків, за рішенням суду,
може встановлюватись відповідальність
керівника такого платника податків у вигляді
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України.».
-2067- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Відхилено

“87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу платника податків за рішенням суду
може встановлюватись відповідальність
керівника такого платника податків у вигляді
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України.”.
-2068- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу платника податків для керівника
такого платника податків за рішенням суду
може встановлюватись обмеження у праві
його виїзду за межі України.
-2069- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

у абзаці другому пункту 10 Розділу І
проекту після слів "боргу платника податків"
доповнити словами "за рішенням суду"
-2070- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Абзац другий пункту 10 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 87
пунктом 87.13 ПКУ) викласти в такій редакції:
«87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу для керівника юридичної особи
платника податків-боржника за рішенням
суду може встановлюватись обмеження у
праві його виїзду за межі України».
-2071- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

У абзаці другому пункту 10 розділу І після
слів «боргу платника податків» доповнити
словами «за рішенням суду».
-2072- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

У абзаці другому пункту 10 розділу І після
слів «боргу платника податків» доповнити
словами «за рішенням суду».
-2073- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

10. В абзаці другому пункту 10 Розділу І
законопроекту після слів "податкового боргу
платника податків" доповнити словами "за
рішенням суду".
Обгрунтування:
Дана поправка пропонує передбачити
можливість встановлення відповідальності
керівника платника податків за непогашення у
встановлені цим Кодексом порядку та строки
податкового боргу такого платника податків у
вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду
за межі України лише за рішенням суду.
Як вбачається, врахування даної поправки
дозволить належним чином захистити статус
України як правової держави.
Адже таким чином керівник підприємства
матиме можливість захистити свої права в
суді.
-2074- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий пункту 10 розділу I після слів
«боргу платника податків» доповнити
словами «рішенням суду».
-2075- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

У абзаці другому пункту 10 Розділу І
проекту Закону після слів "податкового боргу
платника податків" додати слова ", за
рішенням суду ".
-2076- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий пункту 10 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
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«87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу в розмірі, передбаченому цим
Кодексом, платника податків за рішенням
компетентного суду може встановлюватись
відповідальність керівника такого платника
податків у вигляді тимчасового обмеження у
праві виїзду за межі України.».
-2077- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-2078- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

В абзаці другому пункту 10 розділу І слова
«у вигляді тимчасового обмеження у праві
виїзду за межі України» замінити словами
«відповідно до закону».
-2079- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Виключити
-2080- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-2081- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити

Відхилено

-2082- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
В абзаці другому пункту 10 розділу І слова
«у вигляді тимчасового обмеження у праві
виїзду за межі України» виключити
-2083- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Виключити абзац
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-2084- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-2085- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Абзац другий пункту 10 розділу І викласти
в такій редакції: «87.13. За непогашення у
встановлені цим Кодексом порядку та строки
податкового боргу керівник платника
податків несе відповідальність, визначену
законом».
-2086- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу
платника
податків
може
встановлюватись відповідальність керівника
такого платника податків у вигляді
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України.
-2087- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац другий пункту 10 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
87.13 статті 87 в поточній редакції
Податкового кодексу України).
-2088- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Абзац другий пункту 10 розділу І викласти
в такій редакції:
«87.13. За порушення встановлених цим
Кодексом строків погашення податкового
боргу керівник платника податків несе
юридичну відповідальність відповідно до
закону».
-2089- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 87.13. статті 87 Податкового
кодексу України такого змісту:
«87.13. За непогашення у встановлені цим
Кодексом порядку та строки податкового
боргу
платника
податків
може
встановлюватись відповідальність керівника

Відхилено
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такого платника податків у вигляді
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України.» виключити.
-2090- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 10 Розділу І - виключити
-2091- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
126

11. У статті 89:

-2092- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ковальов О. І. (р.к. №387), Н.д. Лубінець Д.
В. (р.к. №267), Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к.
№117), Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212), Н.д.
Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. Ляшенко А.
О. (р.к. №349), Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173),
Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Гончаренко О. О. (р.к. №338), Н.д. Шкрум
А. І. (р.к. №183), Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к.
№2), Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300), Н.д.
Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д. Халімон П.
В. (р.к. №54), Н.д. Абрамович І. О. (р.к.
№138), Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Фріс
І. П. (р.к. №290), Н.д. Матусевич О. Б. (р.к.
№292), Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д.
Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Гайду О. В.
(р.к. №329), Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39),
Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д. Мокан В.
І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О. (р.к.
№102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І. (р.к.
№405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),

Враховано
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Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к.
№252), Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д.
Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д. Задорожній
М. М. (р.к. №363), Н.д. Горобець О. С. (р.к.
№301), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Стріхарський
А. П. (р.к. №397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к.
№245), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В.
(р.к. №414), Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269),
Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333), Н.д. Шол М.
В. (р.к. №103), Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к.
№79), Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к.
№215), Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101), Н.д.
Качний О. С. (р.к. №160), Н.д. Королевська
Н. Ю. (р.к. №128), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к.
№260), Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д.
Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Єфімов М. В.
(р.к. №259)
Пункт 11 Розділу І законопроекту
виключити

127

1) пункт 89.1 доповнити підпунктом 89.1.4
такого змісту:

-2093- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та народні депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

Підпункт 1 пункту 11 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) пункт 89.1 доповнити підпунктом
89.1.4 такого змісту: “89.1.4. у випадку,
визначеному в пункті 56.151 статті 56 цього
Кодексу, - з дня набрання чинності рішення
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Висновки, обґрунтування

суду про застосування права податкової
застави.”;»
-2094- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 11 розділу I
виключити.
-2095- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11. У статті 89:
-2096- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Пункт 11 розділу І викласти в такій
редакції: «11. У статті 89: 1) пункт 89.1
доповнити новим підпунктом 89.1.4 такого
змісту: “89.1.4. у випадку, визначеному в
пункті 56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня
набрання чинності рішення суду про
застосування права податкової застави”; 2) в
абзаці першому пункту 89.2 після слова
“крім” доповнити словами “ випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, та”; 3) доповнити підпунктом 89.9
такого
змісту:
«89.9.
У
випадку,
передбаченому в пункті 56.15 статті 56 цього
Кодексу та підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї
статті, право податкової застави у розмірі
суми грошового зобов’язання, визначеного у
податковому
повідомленні-рішенні,
яке
оскаржується
платником
податків
в
адміністративному чи судовому порядку,
поширюється на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності у
день виникнення такого права та балансова
вартість яких відповідає сумі таких грошових
зобов’язань».
-2097- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Пункт 11 розділу І проєкту викласти в
такій редакції:
«11. У статті 89:
1) пункт 89.1 доповнити підпунктом 89.1.4
такого змісту: “89.1.4. у випадку, визначеному
в пункті 56.151 статті 56 цього Кодексу, - з дня
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набрання чинності рішення суду про
застосування права податкової застави”;
2) в абзаці першому пункту 89.2 після
слова “крім” доповнити словами “грошових
зобов’язань у випадку, передбаченому
підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї статті, та”;
3) доповнити підпунктом 89.9 такого
змісту: «89.9. Право податкової застави у
випадку, передбаченому в пункті 56.151 статті
56 цього Кодексу та підпунктом 89.1.4 пункту
89.1 цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється виключно на основні засоби
платника податків, які перебувають в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість яких відповідає сумі таких
грошових зобов’язань».
-2098- Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-2099- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 пункту 11
розділу I виключити.
-2100- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 11 вилучити;
-2101- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)
Пункт 1 частини 11 розділу
законопроекту виключити.
-2102- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено
1
Відхилено

Підпункт 1 пункту 11 Розділу І проекту
Закону виключити.
-2103- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 89.1.4. статті 89 Податкового
Кодексу України виключити
-2104- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)

Відхилено

У частині одинадцятій розділу І
законопроекту виключити пункт 1 (а саме,
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виключити зміни до пункту 89.1 статті 89
ПКУ).
-2105- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

Пункт 1 статті 11 розділу 1 виключити. У
зв'язку з цим пункт 2 статті 11 розділу 1
вважати відповідно пунктом 1.
-2106- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-2107- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
1) пункт 89.1 доповнити підпунктом 89.1.4
такого змісту:
-2108- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Підпункт 1 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.1.4. пункту 89.1 статті 89 в поточній
редакції Податкового кодексу України).
-2109- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2110- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-2111- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

40. Підпункт 1 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.1.4. пункту 89.1 статті 89 в поточній
редакції Податкового кодексу України).
-2112- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.1.4. пункту 89.1 статті 89 в поточній
редакції Податкового кодексу України).
-2113- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено
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Підпункт 89.1.4 пункту 89.1 статті 89
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-2114- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 11 Розділу
законопроекту – виключити.
-2115- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 1 пункту 11 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий пункт 89.1.4. статі 89 виключити»;
-2116- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 11 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-2117- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 11 Розділу
законопроекту виключити
-2118- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

I
Відхилено

Підпункт 1 пункт 11 Розділу
законопроекту виключити;
-2119- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

I

Виключити підпункт 1 пункту 11 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України
-2120- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий підпункт 89.1.4 пункту
89.1 статті 89.
-2121- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Абзац перший підпункту 1 пункту 11
Розділу І законопроекту – виключити.
-2122- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 11 розділу І викласти в такій
редакції:
«11. У статті 89:
1) пункт 89.1 доповнити підпунктом 89.1.4
такого змісту:
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“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, - з дня
набрання чинності рішення суду про
застосування права податкової застави”;
2) в абзаці першому пункту 89.2 після
слова “крім” доповнити словами “грошових
зобов’язань у випадку, передбаченому
підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї статті, та”;
3) доповнити підпунктом 89.9 такого
змісту:
«89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому в пункті 56.151 статті 56 цього
Кодексу та підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї
статті, у розмірі, що відповідає сумі грошових
зобов’язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється
виключно на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності у
день виникнення такого права та балансова
вартість яких відповідає сумі таких грошових
зобов’язань».
-2123- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 89.1.4 пункту 89.1 статті 89
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-2124- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)
Підпункту 1 пункту 11 розділу І викласти в
такій редакції:
1) пункт 89.1 доповнити підпунктом 89.1.4
такого змісту:
«89.1.4. у випадку, передбаченому в пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, - з дня
набрання чинності рішення суду про
застосування права податкової застави;».
-2125- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац третій пункту 11 розділу І викласти
в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання,
крім випадків надання платником податку
банківської гарантії щодо погашення суми
нарахованої суми грошового зобов’язання,
якщо відповідне податкове повідомленнярішення не буде скасовано за наслідками
адміністративного або судового оскарження,
за формою встановленою Кабінетом Міністрів
України. До затвердження Кабінетом
Міністрів України форми такої банківської
гарантії платник податку може надавати
банківську
гарантію
за
формою,
встановленою банком”.
-2126- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

128

“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання.”;

Підпункт 1 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2127- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 89.1.4 пункту 89.1 статті 89
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту виключити
-2128- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 89.1.4 пункту 89.1 Розділу II
законопроєкту виключити.
-2129- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 11
розділу I виключити.
-2130- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

У пункті 89.1 підпункт 89.1.4
виключити;
-2131- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено
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Зміни в п.п. 89.1.4. п. 89.1 ст. 89
Податкового кодексу України - виключити
-2132- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Залишити у силі діючу редакцію
-2133- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-2134- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)

Відхилено

вилучити
-2135- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 11
Розділу І законопроекту – виключити
-2136- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Виключити
-2137- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 11 Розділу І виключити
-2138- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Відхилено

абзац другий підпункту 1 пункту 11 (щодо
статті 89) викласти в такій редакції:
“89.1.4. у разі несплати у строки,
встановлені цим Кодексом, суми грошового
зобов’язання,
самостійно
визначеної
контролюючим органом, та оскарженої
платником податків - з дня прийняття рішення
керівника
(його
заступника
або
уповноваженої особи) контролюючого органу
про опис майна у податкову заставу;”
-2139- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, - з дня
набрання чинності рішення суду про
застосування права податкової застави”;
-2140- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Виключити
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-2141- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, - з дня
набрання чинності рішення суду про
застосування права податкової застави.
-2142- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, - з дня
набрання чинності рішення суду про
застосування права податкової застави.
-2143- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити підпункт 89.1.4
-2144- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити абзац
-2145- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, - з дня
набрання законної сили рішення суду про
застосування права податкової застави.
-2146- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Підпункт 1 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.1.4. пункту 89.1 статті 89 в поточній
редакції Податкового кодексу України).
-2147- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-2148- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 11
розділу І викласти в такій редакції: «89.1.4. у
випадку, визначеному в пункті 56.151 статті
56 цього Кодексу, - з дня набрання законної
сили рішення суду про застосування права
податкової застави;».
-2149- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

ввиключити
-2150- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 89.1.4. пункту 89.1. статті 89
Податкового кодексу України «у випадку,
визначеному в пункті 56.15 статті 56 цього
Кодексу, - з дня подання скарги до
контролюючого органу вищого рівня та/або
звернення платника податків до суду з
позовом щодо визнання недійсним рішення
контролюючого органу про нарахування суми
грошового зобов’язання» виключити.
-2151- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац третій пункту 11 розділу І викласти
в такій редакції:
“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання,
крім випадків надання платником податку
банківської гарантії щодо погашення суми
нарахованої суми грошового зобов’язання.”;
-2152- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Абзац третій пункту 11 розділу І викласти
в такій редакції:
“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання,
крім випадків надання платником податку
банківської гарантії щодо погашення суми
нарахованої суми грошового зобов’язання,
якщо відповідне податкове повідомленнярішення не буде скасовано за наслідками
адміністративного
та/або
судового
оскарження. В разі скасування податкового
повідомленнярішення повністю або частково
контролюючий орган компенсує платнику
податків понесені ним витрати на надання
банківської гарантії у подвійному розмірі
пропорційно сумі, на яку скасовано податкове
повідомлення-рішення”;
-2153- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац третій пункту 11 розділу І викласти
в такій редакції:
“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання,
крім випадків надання платником податку
банківської гарантії щодо погашення суми
нарахованої суми грошового зобов’язання,
якщо відповідне податкове повідомленнярішення не буде скасовано за наслідками
адміністративного або судового оскарження”.
-2154- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Підпункт
89.1.4
пункту
Законопроекту видалити.
-2155- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

89.1

В абзаці другому підпункту 1 пункту 11
розділу І законопроекту слова "суми
грошового зобов'язання" замінити словами
"грошового
зобов'язання,
сума
якого
перевищує 1 000 000 гривень"
-2156- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац другий підпункту 1 пункту 11
розділу І законопроекту (щодо нової редакції
підпункту 89.1.4 пункту 89.1 статті 89 ПКУ)
викласти в такій редакції:
«89.1.4. за рішенням суду у випадку,
визначеному в пункті 56.15 статті 56 цього
Кодексу, - з дня подання скарги до
контролюючого органу вищого рівня та/або
звернення платника податків до суду з
позовом щодо визнання недійсним рішення
контролюючого органу про нарахування суми
грошового зобов’язання».
-2157- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

89.1. Право податкової застави виникає:
…
89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання.
-2158- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Абзац третій пункту 11 розділу І викласти
в такій редакції:
“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання,
крім випадків надання платником податку
банківської гарантії щодо погашення суми
нарахованої суми грошового зобов’язання,
якщо відповідне податкове повідомленнярішення не буде скасовано за наслідками
адміністративного
та/або
судового
оскарження”;
-2159- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 11
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з наступного
дня після набрання законної сили рішенням
відповідного контролюючого органу вищого
рівня або суду, якщо у задоволенні скарги
платника податків до контролюючого органу
вищого рівня та/або у задоволенні позову
платника податків щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання
відмовлено.».
-2160- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування грошового зобов’язання, сума
якого перевищує 1 000 000 гривень.
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-2161- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 89.1.4. пункту 89.1. статті 89
Податкового кодексу України такого змісту:
«89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання.»
виключити.
-2162- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)
Абзац другий підпункту 1 пункту 11
розділу І викласти в такій редакції:
«89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня набрання
чинності рішення суду про застосування
права податкової застави;».
-2163- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац третій пункту 11 розділу І викласти
в такій редакції:
“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу, - з дня подання
скарги до контролюючого органу вищого
рівня та/або звернення платника податків до
суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення
контролюючого
органу
про
нарахування суми грошового зобов’язання,
крім випадків надання платником податку
банківської гарантії щодо погашення суми
нарахованої суми грошового зобов’язання,
якщо відповідне податкове повідомленнярішення не буде скасовано за наслідками
адміністративного або судового оскарження,
за формою встановленою Кабінетом Міністрів
України. До затвердження Кабінетом
Міністрів України форми такої банківської

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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129

Редакція, прийнята в першому читанні

2) в абзаці першому пункту 89.2 після
слова “крім” доповнити словами “грошових
зобов’язань у випадку, передбаченому
підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї статті, та”;

Пропозиції та поправки до проекту

гарантії платник податку може надавати
банківську
гарантію
за
формою,
встановленою банком”;
-2164- Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-2165- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац перший пункту 89.2 Розділу II
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію пункту).
-2166- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2167- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Підпункт 2 пункту 11 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) пункт 89.2 викласти в наступній
редакції:
«89.2. З урахуванням положень цієї статті
право податкової застави поширюється на
будь-яке майно платника податків, яке
перебуває в його власності (господарському
віданні або оперативному управлінні) у день
виникнення такого права і балансова вартість
якого відповідає сумі податкового боргу
платника податків, крім грошових зобов’язань
у випадку, передбаченому підпунктом 89.1.4
пункту 89.1 цієї статті, та випадків,
передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також
на інше майно, на яке платник податків набуде
прав власності у майбутньому.»;»
-2168- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 89.2 статті 89 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова, цифри та знаки «грошових зобов’язань
у випадку, передбаченому підпунктом 89.1.4
пункту 89.1 цієї статті, та» виключити

Відхилено

Відхилено
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-2169- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 2 пункту 11 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац 1 пункту 89.2 викласти в такій
редакції:
«89.2. З урахуванням положень цієї статті
право податкової застави поширюється на
будь-яке майно платника податків, яке
перебуває в його власності (господарському
віданні або оперативному управлінні) у день
виникнення такого права і балансова вартість
якого відповідає сумі податкового боргу
платника
податків,
крім
випадків,
передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також
на інше майно, на яке платник податків набуде
прав власності у майбутньому»;
-2170- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
абзац перший пункту 89.2 викласти в такій
редакції:
89.2. З урахуванням положень цієї статті
право податкової застави поширюється на
будь-яке майно платника податків, яке
перебуває
в
його
власності
(господарському віданні або оперативному
управлінні) у день виникнення такого
права і балансова вартість якого відповідає
сумі податкового боргу платника податків,
крім грошових зобов’язань у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту
89.1 цієї статті, та випадків, передбачених
пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше
майно, на яке платник податків набуде
прав власності у майбутньому.
-2171- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 89.2. статті 89 Податкового
кодексу України слова «грошових зобов’язань
у випадку, передбаченому підпунктом 89.1.4
пункту 89.1 цієї статті, та» виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

-2172- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 11 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) в абзаці першому пункту 89.2 після
слова
«крім»
доповнити
словами
«застосування права податкової застави у
випадку, передбаченому підпунктом 89.1.4
пункту 89.1 цієї статті, та».
-2173- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 11 розділу І слова
«грошових зобов’язань у випадку» замінити
словами «застосування права податкової
застави у випадку».
-2174- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

2) в абзаці першому пункту 89.2 після
слова “крім” доповнити словами “грошових
зобов’язань у випадку, передбаченому
підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї статті, та”;
-2175- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Підпункт другий пункту 11 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«Пункт 89. 2 викласти в наступній редакції:
«89.2. З урахуванням положень цієї статті
право податкової застави поширюється на
рухоме та/або нерухоме (крім винятків,
визначених законом) майно платника
податків, яке перебуває в його власності
(господарському віданні або оперативному
управлінні) у день виникнення такого права і
балансова вартість якого відповідає сумі
грошового зобов’язання (податкового боргу)
платника податків, крім грошових зобов’язань
у випадках, передбачених підпунктом 89.1.4
пункту 89.1 та пунктом 89.5 цієї статті, а
також на інше майно, на яке платник податків
набуде прав власності у майбутньому.»
-2176- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У підпункті 2 пункту 11 розділу І слова
«грошових зобов’язань у випадку» замінити
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словами «випадку застосування права
податкової застави».
-2177- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац п’ятий пункту 89.2. викласти в такій
редакції:
«Право
податкової
застави
не
поширюється на майно, визначене підпунктом
87.3.7 пункту 87.3 статті 87 цього Кодексу, а
також на склад іпотечного покриття та
грошові доходи від нього до повного
виконання
емітентом
зобов'язань
за
відповідним випуском звичайних іпотечних
облігацій.»
-2178- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 89.2 статті 89 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова, цифри та знаки «грошових зобов’язань
у випадку, передбаченому підпунктом 89.1.4
пункту 89.1 цієї статті, та» виключити
-2179- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
В абзаці першому пункту 89.2 статті 89
Податкового
кодексу
України
слова
«грошових
зобов’язань
у
випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, та» виключити.
-2180- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 11 розділу I виключити.
-2181- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 2 частини 11 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 89.2 ст. 89 ПКУ)
виключити.
-2182- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено
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Пункт 89.2. статті 89 Податкового Кодексу
України залишити в чинній редакції
-2183- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

вилучити
-2184- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-2185- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Підпункт 2 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.2 статті 89 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2186- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2187- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-2188- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.2 статті 89 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2189- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

41. Підпункт 2 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.2 статті 89 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2190- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.2 статті 89 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2191- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 11 Розділу
законопроекту – виключити.
-2192- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

І
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Підпункт 2 пункту 11 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-2193- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Абзац перший пункту 89.2 статті 89
Законопроекту залишити в редакції чинного
Податкового кодексу України
-2194- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 11 Розділу
законопроекту виключити
-2195- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

I
Відхилено

Підпункт 2 пункт 11 Розділу
законопроекту виключити;
-2196- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

I
Відхилено

Виключити підпункт 2 пункту 11 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України
-2197- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до пункту 89.2 статті 89.
-2198- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

-2200- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 11 Розділу І виключити
-2201- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Розділу

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2199- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Підпункт 2 пункту 12 виключити.

Підпункт 2 пункту 11
законопроекту – виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

І

672

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-2202- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 89.2 статті 89 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова, цифри та знаки «грошових зобов’язань
у випадку, передбаченому підпунктом 89.1.4
пункту 89.1 цієї статті, та» виключити
-2203- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац перший пункту 89.2 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
З урахуванням положень цієї статті право
податкової застави поширюється на будь-яке
майно платника податків, яке перебуває в його
власності (господарському віданні або
оперативному управлінні) у день виникнення
такого права і балансова вартість якого
відповідає сумі податкового боргу платника
податків, крім випадків, передбачених
пунктом 89.5 цієї статті, а також на майно, на
яке платник податків набуде прав власності у
майбутньому.
-2204- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац перший пункту 89.2 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
З урахуванням положень цієї статті право
податкової застави поширюється на майно
платника податків, яке перебуває в його
власності (господарському віданні або
оперативному управлінні) у день виникнення
такого права і балансова вартість якого
відповідає сумі податкового боргу платника
податків, крім випадків, передбачених
пунктом 89.5 цієї статті, а також на майно, на
яке платник податків набуде прав власності у
майбутньому.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-2205- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац перший пункту 89.2 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
З урахуванням положень цієї статті право
податкової застави поширюється на майно
платника податків, що перебуває в його
власності (господарському віданні або
оперативному управлінні) у день виникнення
такого права і балансова вартість якого
відповідає сумі податкового боргу платника
податків, крім випадків, передбачених
пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше
майно, на яке платник податків набуде прав
власності у майбутньому.
-2206- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 3 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2207- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 89.9 статті 89 Розділу II
законопроєкту виключити.
-2208- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 89.9 статті 89 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту виключити
-2209- Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-2210- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 3 пункту 11
розділу I виключити.
-2211- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 11 вилучити;
-2212- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

674

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 3 частини 11 розділу
законопроекту виключити.
-2213- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1

Пункт 89.9 статті 89 Податкового Кодексу
України виключити
-2214- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

Відхилено

Пункт 3 статті 11 розділу 1 виключити.
-2215- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-2216- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
3) доповнити підпунктом 89.9 такого
змісту:
-2217- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Підпункт 3 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.9 статті 89 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2218- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2219- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-2220- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.9 статті 89 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2221- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

42. Підпункт 3 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
89.9 статті 89 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2222- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 11 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
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Висновки, обґрунтування

89.9 статті 89 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2223- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 89.9 статті 89 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту виключити
-2224- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 3 пункту 11 Розділу
законопроекту – виключити.
-2225- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

І

Підпункт 3 пункту 11 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий пункт 89.9. виключити”.
-2226- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

І

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 3 пункту 11 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту
-2227- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 11 Розділу
законопроекту виключити
-2228- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

I
Відхилено

Підпункт 3 пункт 11 Розділу
законопроекту виключити;
-2229- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

I

Виключити підпункт 3 пункту 11 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-2230- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий пункт 89.9 статті 89.

Відхилено

Відхилено

-2231- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший підпункту 3 пункту 11
Розділу Ізаконопроекту – виключити.
-2232- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Пункт 89.9 статті 89 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту виключити
-2233- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Підпункту 3 пункту 11 розділу І викласти в
такій редакції:
«3) доповнити підпунктом 89.9 такого
змісту:
«89.9. У випадку, передбаченому в пункті
56.15 статті 56 цього Кодексу та підпунктом
89.1.4 пункту 89.1 цієї статті, право
податкової застави виникає у розмірі суми
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому
повідомленні-рішенні,
яке
оскаржується
платником
податків
в
адміністративному чи судовому порядку та
поширюється на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності у
день виникнення такого права, балансова
вартість яких відповідає сумі такого
грошового зобов’язання».
-2234- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 2 пункту 11 викласти в такій
редакції:
“абзац перший пункту 89.2 викласти в
такій редакції:
“89.2. З урахуванням положень цієї статті
право податкової застави поширюється на
будь-яке майно платника податків, яке
перебуває в його власності (господарському
віданні або оперативному управлінні) у день
виникнення такого права, крім випадку,
передбаченого пунктом 89.2-1 цієї статті і
балансова вартість якого відповідає сумі
податкового боргу платника податків, крім
випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї
статті, а також на інше майно, на яке платник
податків
набуде
прав
власності
у
майбутньому.”
-2235- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється на нерухоме та/або рухоме
майно платника податків, яке перебуває в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість якого відповідає сумі
таких грошових зобов’язань.”.

підпункт 3 пункту 11 (щодо підпункту 89.9
статті 89) викласти в такій редакції:
“після підпункту 89.2 доповнити пунктом
89.2.-1 такого змісту:
“89.2-1. Якщо платник оскаржує податкове
повідомлення-рішення або інше рішення
контролюючого органу сума грошового
зобов’язання якого становить 1 мільйон
гривень і більше, крім грошових зобов’язань
за податковими повідомленнями-рішеннями
(їх частинами), якими встановлено завищення
заявленої та не відшкодованої на момент
перевірки суми бюджетного відшкодування
податку на додану вартість, податковими
повідомленнями-рішеннями,
якими
відмовлено
у
наданні
бюджетного
відшкодування, зменшено від’ємне значення
суми податку на додану вартість, зменшено
від’ємне значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток, такий платник
податків зобов'язаний надати контролюючому
органу майно для опису в податкову заставу у
порядку, передбаченому цим Кодексом.
Опис майна у податкову заставу
здійснюється на підставі рішення керівника
(його заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу, обґрунтованість
якого протягом 96 годин має бути перевірена
судом.
Звільнення майна з податкової застави
здійснюється за рішенням суду.
Право податкової застави виникає у
розмірі, що відповідає сумі грошових
зобов’язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні або іншому рішенні
контролюючого органу та поширюється на
основні засоби, майнові права на нерухомість,
будівництво якої не завершено, нематеріальні
активи,
інвестиційну
нерухомість,
довгострокові біологічні активи платника
податків, які перебувають в його власності на
день виникнення такого права.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Вартість майна для опису в податкову
заставу визначається згідно абзаців другоготретього пункту 89.2 та пункту 89.5 цієї
статті.”
-2236- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-2237- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Виключити
-2238- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити абзац
-2239- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-2240- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 89.9. статті 89 Податкового кодексу
України «Право податкової застави у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленнірішенні,
поширюється на нерухоме та/або рухоме
майно платника податків, яке перебуває в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість якого відповідає сумі
таких грошових зобов’язань.» виключити.
-2241- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Відхилено

виключити
-2242- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Пункт 89.9 статті 89 Законопроекту
видалити
-2243- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 11
Розділу І законопроекту – виключити.
-2244- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено
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89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється на нерухоме та/або рухоме
майно платника податків, яке перебуває в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість якого відповідає сумі
таких грошових зобов’язань.
-2245- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 89.9. статті 89 Податкового кодексу
України такого змісту:
«89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється на нерухоме та/або рухоме
майно платника податків, яке перебуває в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість якого відповідає сумі
таких грошових зобов’язань.» виключити.
-2246- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 3 пункту 11 Розділу І виключити
-2247- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2248- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 11
розділу I виключити.
-2249- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 11
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«89.9. Право податкової застави у
випадку, передбаченому підпунктом 89.1.4
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пункту 89.1 цієї статті, у розмірі, що
відповідає сумі грошових зобов’язань,
визначених у податковому повідомленнірішенні, поширюється на основні засоби
платника податків, які перебувають в його
власності на день виникнення такого права та
балансова вартість яких відповідає сумі таких
грошових зобов’язань. Платник податків має
право за погодженням з контролюючим
органом, який виніс податкове повідомленнярішення, за власний рахунок здійснити
незалежну оцінку основних засобів, та право
податкової застави у розмірі, що відповідає
сумі грошових зобов’язань, визначених у
податковому повідомленні-рішенні, в такому
випадку поширюється на основні засоби
платника податків, оцінна вартість яких
відповідає сумі таких грошових зобов’язань.»
-2250- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

вилучити
-2251- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-2252- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

«89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому в пункті 56.151 статті 56 цього
Кодексу та підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї
статті, у розмірі, що відповідає сумі грошових
зобов’язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється
виключно на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності у
день виникнення такого права та балансова
вартість яких відповідає сумі таких грошових
зобов’язань».
-2253- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзац шостий пункту 11 розділу І викласти
в такій редакції:
"89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
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цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється виключно на нерухоме майно
платника податків, яке перебуває в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість якого відповідає сумі
таких грошових зобов’язань.".
-2254- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому в пункті 56.151 статті 56 цього
Кодексу та підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї
статті, у розмірі, що відповідає сумі грошових
зобов’язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється
виключно на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності у
день виникнення такого права та балансова
вартість яких відповідає сумі таких грошових
зобов’язань.
-2255- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 11 розділу І викласти в такій
редакції:
«11. У статті 89: 1) пункт 89.1 доповнити
підпунктом 89.1.4 такого змісту: “89.1.4. у
випадку, визначеному в пункті 56.151 статті
56 цього Кодексу, - з дня набрання чинності
рішення суду про застосування права
податкової застави”; 2) в абзаці першому
пункту 89.2 після слова “крім” доповнити
словами “грошових зобов’язань у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, та”; 3) доповнити підпунктом 89.9
такого змісту: «89.9. Право податкової застави
у випадку, передбаченому в пункті 56.151
статті 56 цього Кодексу та підпунктом 89.1.4
пункту 89.1 цієї статті, у розмірі, що
відповідає сумі грошових зобов’язань,
визначених у податковому повідомленнірішенні, поширюється виключно на основні
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засоби платника податків, які перебувають в
його власності у день виникнення такого
права та балансова вартість яких відповідає
сумі таких грошових зобов’язань».
-2256- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому в пункті 56.151 статті 56 цього
Кодексу та підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї
статті, у розмірі, що відповідає сумі грошових
зобов’язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється
виключно на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності у
день виникнення такого права та балансова
вартість яких відповідає сумі таких грошових
зобов’язань.
-2257- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 11 розділу І викласти в такій
редакції: «11. У статті 89: 1) пункт 89.1
доповнити підпунктом 89.1.4 такого змісту:
“89.1.4. у випадку, визначеному в пункті
56.151 статті 56 цього Кодексу, - з дня
набрання чинності рішення суду про
застосування права податкової застави”; 2) в
абзаці першому пункту 89.2 після слова
“крім” доповнити словами “грошових
зобов’язань у випадку, передбаченому
підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї статті, та”;
3) доповнити підпунктом 89.9 такого змісту:
«89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому в пункті 56.151 статті 56 цього
Кодексу та підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї
статті, у розмірі, що відповідає сумі грошових
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зобов’язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється
виключно на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності у
день виникнення такого права та балансова
вартість яких відповідає сумі таких грошових
зобов’язань».
-2258- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому в пункті 56.15 1 статті 56 цього
Кодексу та підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї
статті, у розмірі, що відповідає сумі грошових
зобов’язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється
виключно на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності у
день виникнення такого права та балансова
вартість яких відповідає сумі застави.
-2259- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 11
розділу І викласти в такій редакції: «89.9.
Право податкової застави у випадку,
передбаченому в пункті 56.151 статті 56 та
підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї статті
цього Кодексу, виникає у розмірі суми
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому
повідомленні-рішенні,
яке
оскаржується
платником
податків
в
адміністративному чи судовому порядку, та
поширюється виключно на нерухоме майно
платника податків, яке перебуває в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість якого відповідає сумі
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому
повідомленні-рішенні,
яке
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оскаржується
платником
податків
в
адміністративному чи судовому порядку».
-2260- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац шостий пункту 11 розділу І
викласти в такій редакції:
“89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється виключно на нерухоме майно
платника податків, яке перебуває в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість якого відповідає сумі
таких грошових зобов’язань.”.
-2261- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Підпункт 3 пункту 11 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«3) доповнити підпунктом 89.9 такого
змісту: “89.9. Право податкової застави у
випадку, передбаченому в пункті 56.151 статті
56 цього Кодексу та підпунктом 89.1.4 пункту
89.1 цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється виключно на основні засоби
платника податків, які перебувають в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість яких відповідає сумі таких
грошових зобов’язань.”.»
-2262- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац шостий пункту 11 розділу І викласти
в такій редакції:
“89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється виключно на основні засоби

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

685

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

платника податків, які перебувають в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість яких відповідає сумі таких
грошових зобов’язань”.
-2263- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац другий підпункту 3 пункту 11
розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності на
день виникнення такого права"
-2264- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац другий підпункту 3 пункту 11
розділу І законопроекту (щодо доповнення
статті 89 пунктом 89.9 ПКУ) викласти в такій
редакції:
«89.9. Право податкової застави у
випадку, передбаченому підпунктом 89.1.4
пункту 89.1 цієї статті, у розмірі, що
відповідає сумі грошових зобов’язань,
визначених у податковому повідомленнірішенні, поширюється на нерухоме майно
платника податків, яке перебуває в його
власності у день виникнення такого права та
оціночна вартість якого відповідає сумі таких
грошових зобов’язань».
-2265- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому підпунктом 89.1.4 пункту 89.1
цієї статті, у розмірі, що відповідає сумі
грошових
зобов’язань,
визначених
у
податковому
повідомленні-рішенні,
поширюється на основні засоби платника
податків, які перебувають в його власності
на день виникнення такого права
-2266- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

132

12. У статті 91:

Абзац другий підпункту 3 пункту 11
розділу І викласти в такій редакції:
«89.9. Право податкової застави у випадку,
передбаченому в пункті 56.151 статті 56 та
підпунктом 89.1.4 пункту 89.1 цієї статті
цього Кодексу, у розмірі суми грошових
зобов’язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні, яке оскаржується
платником податків в адміністративному чи
судовому порядку, поширюється на нерухоме
майно платника податків, яке перебуває в його
власності у день виникнення такого права та
балансова вартість якого відповідає сумі
таких грошових зобов’язань».
-2267- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац шостий пункту 11 розділу І викласти
в такій редакції: “89.9. Право податкової
застави у випадку, передбаченому підпунктом
89.1.4 пункту 89.1 цієї статті, у розмірі, що
відповідає сумі грошових зобов’язань,
визначених у податковому повідомленнірішенні, поширюється виключно на основні
засоби платника податків, які перебувають в
його власності у день виникнення такого
права та балансова вартість яких відповідає
сумі таких грошових зобов’язань”.
-2268- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 12 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
19. У абзаці першому пункту 91.3 статті 91
після слів: «службових (посадових) осіб»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні депутати члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

19. Абзац перший пункту 91.3 статті 91
після слів «службових (посадових) осіб»
доповнити словами «здійснює підготовку
документів для звернення до суду з поданням
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1) у пункті 91.1 після слів “податкового
боргу” доповнити словами та цифрами “або у
випадках, передбачених пунктом 56.15 статті
56 цього Кодексу,”;

Пропозиції та поправки до проекту

доповнити словами: «здійснює підготовку
документів для звернення до суду з поданням
про встановлення тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника юридичної особи або
постійного представництва нерезидента –
боржника за межі України.»
-2269- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

про встановлення тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника юридичної особи або
постійного представництва нерезидента –
боржника за межі України».
Відхилено

Виключити
-2270- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 12 розділу I виключити.
-2271- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 12 вилучити;
-2272- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 1 частини 12 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 91.1 ст. 91 ПКУ
виключити).
-2273- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. У пункті 91.3 статті 91 після слів
“службових (посадових) осіб” доповнити
словами “, здійснює підготовку документів
для звернення до суду з поданням про
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівника боржника — юридичної
особи за межі України — до повного
погашення
податкового
боргу
такої
юридичної особи”.
-2274- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 91.1.статті 91 Податкового Кодексу
України залишити в чинній редакції
-2275- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

1) У пункті 91.1 статті 91 після слів
“податкового боргу” доповнити словами та
цифрами “або у разі застосування судом права
податкової застави у випадку, передбаченому
пунктом 56.151 статті 56 цього Кодексу”;
-2276- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Пункт 12 розділу І законопроєкту (зміни до
статті 91 Податкового кодексу України)
виключити.
-2277- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 12 розділу І законопроєкту (зміни до
статті 91 Податкового кодексу України)
виключити.
-2278- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 12 розділу І викласти в
такій редакції: «1) У пункті 91.1 статті 91 після
слів “податкового боргу” доповнити словами
та цифрами “або застосування права
податкової застави у випадку, передбаченому
пунктом 56.15 статті 56 цього Кодексу».
-2279- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
викласти пункт 91.1 в такій редакції:
91.1. У разі наявності у платника податків
податкового боргу або у разі застосування
судом права податкової застави у випадку,
передбаченому пунктом 56.151 статті 56
цього Кодексу, керівник (його заступник або
уповноважена особа) контролюючого органу
за місцем реєстрації платника податків, що
має податковий борг, призначає такому
платнику
податкового
керуючого.
Податковий
керуючий
повинен
бути
посадовою
(службовою)
особою
контролюючого
органу.
Податковий
керуючий має права та обов’язки, визначені
цим Кодексом
-2280- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Пункт 12 Розділу І проекту виключити.
Обґрунтування: норми законопроекту
стосуються поширення права податкової
застави на неузгоджені грошові зобов’язання
(за результатами контрольно-перевірочних
заходів),
що
суттєво
необґрунтовано
впливатиме на обмеження права власності.
-2281- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт
дванадцятий
розділу
законопроекту виключити
-2282- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 1 пункту 12 розділу І викласти в
такій редакції: «1) У пункті 91.1 статті 91 після
слів “податкового боргу” доповнити словами
та цифрами “або у разі застосування судом
права податкової застави у випадку,
передбаченому пунктом 56.151 статті 56 цього
Кодексу”;
-2283- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 1 пункту 12 розділу І виключити.
-2284- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2285- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Підпункт 1) пункту 12 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування: відповідно до ст. 91
Податкового кодексу України податковий
керуючий призначається платнику податків у
разі наявності у нього податкового боргу, для,
зокрема, опису майна такого платника в
податкову заставу. Однак, застосування
права податкової застави на неузгоджені
грошові зобов'язання платника податку за
процедурою адміністративного або судового
оскарження та, відповідно, призначення
податкового керуючого, суперечить суті
визначення понять "податкова застава" та
"податковий борг". Так, відповідно до ст. 88
Податкового кодексу податкова застава
застосовується до майна платника податків,
який має податковий борг та не сплатив його
у відповідні строки. У свою чергу, податковим
боргом відповідно до пп. 14.1.175. ст. 14 ПКУ
є сума узгодженого грошового зобов’язання,
не сплаченого у відповідний строк, визначений
ПКУ, та непогашеної пені. Однак, згідно з
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діючою редакцією п. 56.15 ст. 56 ПКУ та його
новою
редакцією,
яка
пропонується
законопроектом,
сума
грошового
зобов’язання, що оскаржується платником
податків,
вважається
неузгодженою.
Відповідно, неузгоджені суми податкового
зобов’язання
не
можуть
вважатись
податковим боргом платника податків.
Відтак,
застосування
контролюючим
органом такого заходу, як «податкова
застава»,
а
також
призначення
«податкового керуючого», можливе лише
після набрання чинності рішень за
результатами процедури адміністративного
та судового оскарження платником податків
відповідних податкових повідомлень-рішень.
В протилежному випадку, застосування
права податкової застави до неузгоджених
грошових зобов’язань, донарахування яких
оскаржується платником податків в
адміністративному чи судовому порядку,
суперечитиме
принципу
податкового
законодавства
щодо
презумпції
правомірності платника податків та
призведе до позбавлення можливості такого
платника податків вільно розпоряджатися
належними йому активами та, як наслідок, до
блокування його господарської діяльності.
Враховуючи діючу практику тривалого
розгляду скарг в адміністративному та
судовому порядку, ДПС фактично отримає
можливість на тривалий час зупиняти
господарську
діяльність
добросовісних
суб'єктів господарювання, що несе в собі
можливі ризики зловживання службовими
повноваженнями та адміністративного
тиску на суб'єктів господарювання.
-2286- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 12 розділу І викласти в
такій редакції: «1) У пункті 91.1 статті 91 після
слів “податкового боргу” доповнити словами
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та цифрами “або у разі застосування судом
права податкової застави у випадку,
передбаченому пунктом 56.151 статті 56 цього
Кодексу”;
-2287- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
12. Підпункт 1 пункту 12 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка, як і низка попередніх,
пропонує не передбачати поширення права
податкової застави на неузгоджені грошові
зобов’язання.
-2288- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 12 Розділу І проекту виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-2289- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 12 розділу І проєкту
викласти в такій редакції:
«1) У пункті 91.1 статті 91 після слів
“податкового боргу” доповнити словами та
цифрами “або у разі застосування судом права
податкової застави у випадку, передбаченому
пунктом 56.151 статті 56 цього Кодексу”;
-2290- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 12 розділу І слова
«або у випадках, передбачених пунктом 56.15
статті 56 цього Кодексу,» замінити словами
«або у разі застосування права податкової
застави у випадку, передбаченому пунктом
56.151 статті 56 цього Кодексу».
-2291- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-2292- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

У пункті 91.1. статті 91 Податкового
кодексу України слова або у випадках,
передбачених пунктом 56.15 статті 56 цього
Кодексу,» виключити.
-2293- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

підпункт 1 пункту 12 Розділу
законопроекту виключити;
-2294- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

Підпункт 1 пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) у пункті 91.1 після слів “податкового
боргу” доповнити словами та цифрами “або у
разі застосування судом права податкової
застави у випадку, передбаченому пунктом
56.151 статті 56 цього Кодексу,”;»
-2295- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 91.1 статті 91 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова, цифри та знаки «або у випадках,
передбачених пунктом 56.15 статті 56 цього
Кодексу,» виключити
-2296- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 1 пункту 12 Розділу
законопроекту – виключити.
-2297- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

І

Підпункт 1 пункту 12 Розділу
законопроекту виключити;
-2298- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

I

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункт 12 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 91.1.статті 91 викласти в такій
редакції:
«91.1. У разі наявності у платника
податків податкового боргу керівник (його
заступник
або
уповноважена
особа)
контролюючого органу за місцем реєстрації
платника податків, що має податковий борг,
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призначає такому платнику податкового
керуючого. Податковий керуючий повинен
бути посадовою (службовою) особою
контролюючого
органу.
Податковий
керуючий має права та обов’язки, визначені
цим Кодексом.»;
-2299- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 12 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-2300- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 12 розділу І виключити.
-2301- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 12 розділу І виключити.

Відхилено

-2302- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Пункт 91.1 статті 91 Законопроекту
залишити в редакції чинного Податкового
кодексу України
-2303- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункту 1 пункту 12 розділу І
законопроекту виключити
-2304- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Підпункт 1 пункту 12 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 91.1
статті 91 ПКУ) викласти в такій редакції:.
«1) у пункті 91.1 після слів «податкового
боргу» доповнити словами та цифрами «або у
разі застосування судом права податкової

Відхилено
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застави у випадку, передбаченому пунктом
56.15 статті 56 цього Кодексу».
-2305- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 12 розділу І проекту виключити
-2306- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до п.91.1 статті 91.

Відхилено

-2307- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 12 розділу І законопроєкту (зміни до
статті 91 Податкового кодексу України)
виключити;
-2308- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 12 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) У пункті 91.1 статті 91 після слів
“податкового боргу” доповнити словами та
цифрами “або у разі застосування судом права
податкової застави у випадку, передбаченому
пунктом 56.151 статті 56 цього Кодексу”;
-2309- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 12 Розділу І законопроекту,
викласти в редакції наступного змісту:
у статті 91 пункт 91.3 викласти в такій
редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами
цього Кодексу) вимагає пояснення від
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платника податків або його службових
(посадових) осіб, здійснює підготовку
документів для звернення до суду з
мотивованим поданням про встановлення
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника - юридичної особи за
кордон - до повного погашення податкового
боргу такої юридичної особи. У разі продажу
в рахунок погашення податкового боргу
майна платника податків, на яке поширюється
право податкової застави, податковий
керуючий має право отримувати від такого
платника податків документи, що засвідчують
право власності на зазначене майно.».
-2310- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт перший пункту 12 Розділу І
(щодо внесення змін до пункту 91.1 статті 91
Податкового кодексу України) виключити.
-2311- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 91.1 статті 91 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова, цифри та знаки «або у випадках,
передбачених пунктом 56.15 статті 56 цього
Кодексу,» виключити
-2312- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 12 Розділу І законопроекту –
виключити.
-2313- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 12 розділу І слова
«або у випадках, передбачених пунктом 56.15
статті 56 цього Кодексу,» замінити словами
«або у разі застосування права податкової
застави відповідно до пункту 56.151 статті 56
цього Кодексу».
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-2314- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 91.1. статті 91 Податкового кодексу
України викласти в такій редакції:
«91.1. У разі наявності у платника
податків
податкового
боргу
керівник
контролюючого органу за місцем реєстрації
платника податків, що має податковий борг,
призначає такому платнику податкового
керуючого. Податковий керуючий повинен
бути посадовою (службовою) особою
контролюючого
органу.
Податковий
керуючий має права та обов’язки, визначені
цим Кодексом.».
-2315- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Підпункт 1 пункту 12 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 91.1
статті 91 ПКУ) виключити.
-2316- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)
Підпункт 1 пункту 12 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) У пункті 91.1 статті 91 після слів
“податкового боргу” доповнити словами та
цифрами “або у випадку застосування судом
права податкової застави відповідно до
пункту 56.15 статті 56 цього Кодексу”;
-2317- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 12 Розділу І виключити
-2318- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 1 пункту 12 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2319- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац другий пункту 12 розділу І після слів
та цифр «статті 56» доповнити словами та
цифрами «та пунктом 56.18 статті 56»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-2320- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 91.1 статті 91 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова, цифри та знаки «або у випадках,
передбачених пунктом 56.15 статті 56 цього
Кодексу,» виключити
-2321- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункти 91.1 та 91.3 статті 91 Розділу II
законопроєкту
виключити
(залишити
попередню редакцію статті).
-2322- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 91.1 статті 91 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
У разі наявності у платника податків
податкового боргу керівник (його заступник
або уповноважена особа) контролюючого
органу за місцем реєстрації платника
податків, що має податковий борг, призначає
такому платнику податкового керуючого.
Податковий
керуючий
є
посадовою
(службовою) особою контролюючого органу.
Податковий керуючий має права та обов’язки,
визначені цим Кодексом.
-2323- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 91.1 статті 91 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
У разі наявності у платника податків
податкового боргу керівник (його заступник
або уповноважена особа) контролюючого
органу за місцем реєстрації платника
податків, що має податковий борг, призначає
такому платнику податкового керуючого,
який є посадовою (службовою) особою
контролюючого
органу.
Податковий

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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керуючий має права та обов’язки, визначені
цим Кодексом.
-2324- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 91.1 статті 91 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
Податковий керуючий призначається
керівником
(його
заступником
або
уповноваженою особою) контролюючого
органу за місцем реєстрації платника
податківу разі наявності у платника податків
податкового боргу. Податковий керуючий
повинен бути посадовою (службовою) особою
контролюючого
органу.
Податковий
керуючий має права та обов’язки, визначені
цим Кодексом.
-2325- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 91.1 статті 91 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
Податковий керуючий призначається
керівником
(його
заступником
або
уповноваженою особою) контролюючого
органу за місцем реєстрації платника податків
у разі наявності у платника податків
податкового боргу. Податковий керуючий є
посадовою
(службовою)
особою
контролюючого
органу.
Податковий
керуючий має права та обов’язки, визначені
цим Кодексом.
-2326- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 91.1 статті 91 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
Податковий керуючий призначається
керівником
(його
заступником
або
уповноваженою особою) контролюючого
органу за місцем реєстрації платника податків
у разі наявності у платника податків

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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2) у пункті 91.3 після слів “службових
(посадових) осіб” доповнити словами “,
здійснює
підготовку
документів
для
звернення до суду з поданням про
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівника боржника — юридичної
особи за межі України — до повного
погашення
податкового
боргу
такої
юридичної особи”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

податкового боргу. Податковий керуючий є
посадовою
(службовою)
особою
контролюючого органу, має права та
обов’язки, визначені цим Кодексом.
-2327- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 2 пункту 12 (щодо підпункту 91.3
статті 91) викласти в такій редакції:
“абзац перший пункту 91.3 викласти в
такій редакції:
“91.3. Податковий керуючий описує
майно платника податків, в податкову заставу,
здійснює перевірку стану збереження майна,
яке перебуває у податковій заставі, проводить
опис майна, на яке поширюється право
податкової застави, для його продажу у
випадках, передбачених цим Кодексом,
одержує від боржника інформацію про
операції із заставленим майном, а в разі його
відчуження без згоди контролюючого органу
(за умови, коли наявність такої згоди має бути
обов'язковою згідно з вимогами цього
Кодексу) вимагає пояснення від платника
податків або його службових (посадових)
осіб, здійснює підготовку документів для
звернення до суду з поданням про
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду
керівника
платника
податків
юридичної
особи
або
постійного
представництва нерезидента за межі України до повного погашення податкового боргу
такої юридичної особи або постійного
представництва нерезидента. У разі продажу в
рахунок погашення податкового боргу майна
платника податків, на яке поширюється право
податкової застави, податковий керуючий має
право отримувати від такого платника
податків документи, що засвідчують право
власності на зазначене майно.”
-2328- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 91.3 після слів “службових
(посадових) осіб” доповнити словами “,
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Висновки, обґрунтування

здійснює
підготовку
документів
для
звернення до суду з поданням про
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівника боржника — юридичної
особи за межі України — до повного
погашення
податкового
боргу
такої
юридичної особи”.
-2329- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Підпункт другий пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«Пункт 91.3. викласти в наступній редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами
цього Кодексу) вимагає пояснення від
платника податків або його службових
(посадових) осіб, здійснює підготовку
документів для звернення до компетентного
суду з мотивованою заявою про встановлення
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника - юридичної особи за
межі України - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи. У
разі продажу в рахунок погашення
податкового боргу майна платника податків,
на яке поширюється право податкової застави,
податковий керуючий має право отримувати
від такого платника податків документи, що
засвідчують право власності на зазначене
майно.».
-2330- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «2) у
пункті 91.3 після слів «службових (посадових)
осіб» доповнити словами «, здійснює
підготовку документів для звернення до суду
з поданням про встановлення тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника боржника
- юридичної особи за межі України - до
повного погашення податкового боргу такої
юридичної особи»;
-2331- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 2 пункту 12 розділу І викласти в
такій редакції: «2) у пункті 91.3 після слів
“службових (посадових) осіб” доповнити
словами «, здійснює підготовку документів
для звернення до суду з підстав, визначених
цим Кодексом, із позовом про встановлення
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника — юридичної особи за
межі України — до повного погашення
податкового боргу такого боржника» .
-2332- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 91.3. статті 91 Податкового
кодексу України слова та знак «, здійснює
підготовку документів для звернення до суду
з поданням про встановлення тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника боржника
- юридичної особи за межі України - до
повного погашення податкового боргу такої
юридичної особи» виключити.
-2333- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 91.3 статті 91 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова та знаки «, здійснює підготовку
документів для звернення до суду з поданням
про встановлення тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника боржника - юридичної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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особи за межі України - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи»
виключити
-2334- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Підпункт 2) пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами
цього Кодексу) вимагає пояснення від
платника податків або його службових
(посадових) осіб, здійснює підготовку
документів для звернення до суду з
клопотанням про встановлення тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника боржника
- юридичної особи за кордон - до повного
погашення
податкового
боргу
такої
юридичної особи. У разі продажу в рахунок
погашення податкового боргу майна платника
податків, на яке поширюється право
податковоїзастави, податковий керуючий має
право отримувати від такого платника
податків документи, що засвідчують право
власності на зазначене майно.».
-2335- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 12 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) у пункті 91.3 після слів «службових
(посадових) осіб” доповнити словами «,
здійснює
підготовку
документів
для
звернення до суду з підстав та порядку,
визначених цим Кодексом, із позовом про
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встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівника платника податків —
юридичної особи за межі України — до
повного погашення податкового боргу такого
платника податків».
-2336- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у пункті 91.3 після слів «службових
(посадових) осіб» доповнити словами «,
здійснює
підготовку
документів
для
звернення до суду з поданням про
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівника боржника - юридичної особи
за межі України - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи»;
-2337- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт 2) пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у пункті 91.3 після слів «службових
(посадових) осіб» доповнити словами «,
здійснює
підготовку
документів
для
звернення до суду з поданням про
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівника боржника - юридичної особи
за межі України - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи».;
-2338- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) Пункт 91.3. викластив наступній
редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
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про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами
цього Кодексу) вимагає пояснення від
платника податків або його службових
(посадових) осіб, здійснює у відповідності до
Закону України «Про порядок виїзду з
України і в’їзду в Україну громадян України»
підготовку документів для звернення до суду
з поданням про встановлення тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника боржника
- юридичної особи за межі України - до
повного погашення податкового боргу такої
юридичної особи. У разі продажу в рахунок
погашення податкового боргу майна платника
податків, на яке поширюється право
податкової застави, податковий керуючий має
право отримувати від такого платника
податків документи, що засвідчують право
власності на зазначене майно.».»
-2339- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 91.3 викласти в наступній редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує
майно платника податків, що має податковий
борг, в податкову заставу, здійснює перевірку
стану збереження майна, яке перебуває у
податковій заставі, проводить опис майна, на
яке поширюється право податкової застави,
для його продажу у випадках, передбачених
цим Кодексом, одержує від боржника
інформацію про операції із заставленим
майном, а в разі його відчуження без згоди
контролюючого органу (за умови, коли
наявність такої згоди має бути обов'язковою
згідно з вимогами цього Кодексу) вимагає
пояснення від платника податків або його
службових (посадових) осіб, здійснює
підготовку документів для звернення до суду
з відповідним клопотанням про встановлення
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
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України у відношенні керівника боржника юридичної особи - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи. У
разі продажу в рахунок погашення
податкового боргу майна платника податків,
на яке поширюється право податкової застави,
податковий керуючий має право отримувати
від такого платника податків документи, що
засвідчують право власності на зазначене
майно.»
-2340- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 91.3 статті 91 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова та знаки «, здійснює підготовку
документів для звернення до суду з поданням
про встановлення тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника боржника - юридичної
особи за межі України - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи»
виключити
-2341- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) Пункт 91.3. викластив наступній
редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами
цього Кодексу) вимагає пояснення від
платника податків або його службових
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(посадових) осіб, здійснює підготовку
документів для звернення до компетентного
суду з клопотанням про встановлення
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника - юридичної особи за
межі України - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи. У
разі продажу в рахунок погашення
податкового боргу майна платника податків,
на яке поширюється право податкової застави,
податковий керуючий має право отримувати
від такого платника податків документи, що
засвідчують право власності на зазначене
майно.».»
-2342- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)
Підпункт 2) пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у пункті 91.3 після слів «службових
(посадових) осіб» доповнити словами «,
здійснює
підготовку
документів
для
звернення до суду з поданням про
встановлення тимчасового обмеження у праві
виїзду керівника боржника - юридичної особи
за межі України - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи».
-2343- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 12 Розділу І викласти в
наступній редакції:
91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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цього Кодексу) вимагає пояснення від
платника податків або його службових
(посадових) осіб, здійснює підготовку
документів для звернення до суду. У разі
продажу в рахунок погашення податкового
боргу майна платника податків, на яке
поширюється право податкової застави,
податковий керуючий має право отримувати
від такого платника податків документи, що
засвідчують право власності на зазначене
майно.
-2344- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 91.3 статті 91 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова та знаки «, здійснює підготовку
документів для звернення до суду з поданням
про встановлення тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника боржника - юридичної
особи за межі України - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи»
виключити
-2345- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

15. Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти
в наступній редакції:
«2) Пункт 91.3 викласти в наступній
редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами
цього Кодексу) вимагає пояснення від
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платника податків або його службових
(посадових) осіб, здійснює підготовку
документів для звернення до суду з
відповідним поданням про встановлення
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України у відношенні керівника боржника юридичної особи - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи. У
разі продажу в рахунок погашення
податкового боргу майна платника податків,
на яке поширюється право податкової застави,
податковий керуючий має право отримувати
від такого платника податків документи, що
засвідчують право власності на зазначене
майно.»;
-2346- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

“підпункт 1 пункту 12 викласти в такій
редакції:
“пункту 91.1. викласти в такій редакції:
91.1. У разі наявності у платника податків
податкового боргу або у випадках,
передбачених пунктом 89.2-1 статті 89 цього
Кодексу, керівник (його заступник або
уповноважена особа) контролюючого органу
за місцем реєстрації платника податків,
призначає такому платнику податкового
керуючого. Податковий керуючий повинен
бути посадовою (службовою) особою
контролюючого
органу.
Податковий
керуючий має права та обов’язки, визначені
цим Кодексом.”
-2347- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 12 розділу I виключити.
-2348- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт 2) пункту 12 Розділу І проекту виключити
-2349- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 91.3. статті 91 Податкового Кодексу
України залишити в чинній редакції
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-2350- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Зміни до пункту 91.3 статті 91 Податкового
кодексу України - виключити
-2351- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«91.1.У разі наявності у платника податків
непогашеного в порядку, визначеному цим
Кодексом податкового боргу або у випадках,
передбачених пунктом 56.15 статті 56 цього
Кодексу керівник (його заступник або
уповноважена особа) контролюючого органу
за місцем реєстрації платника податків, що
має податковий борг, призначає такому
платнику
податкового
керуючого.
Податковий
керуючий
повинен
бути
посадовою
(службовою)
особою
контролюючого
органу.
Податковий
керуючий має права та обов’язки, визначені
цим Кодексом.».
-2352- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-2353- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити.
-2354- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
91.3 статті 91 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2355- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити.
-2356- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити.
-2357- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Відхилено
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-2358- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити
-2359- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-2360- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-2361- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Підпункт 2) пункт 12 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування: обмеження керівника
платника податків у праві виїзду за межі
України у разі непогашення у встановлені
строки податкового боргу є порушенням
конституційного права громадян на свободу
пересування. Крім того, у зв’язку з наявністю
випадків допущення технічних помилок з боку
контролюючих
органів
в
контексті
нарахування податкового боргу у платників
податків положення в такій редакції може
спричинити появу випадків необгрунтованого
обмеження керівників платників податків в їх
законних правах.
-2362- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити.
-2363- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-2364- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І проєкту
виключити.
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-2365- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити.
-2366- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пп. 2) пункту 12 розділу І законопроекту
виключити;
-2367- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити

Відхилено

-2368- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 Розділу
законопроекту – виключити.
-2369- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти в
наступній редакції:
«2) Пункт 91.3 викласти в наступній
редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами
цього Кодексу) вимагає пояснення від
платника податків або його службових
(посадових) осіб, здійснює підготовку
документів для звернення до суду з
клопотанням про встановлення тимчасового
обмеження у праві виїзду за межі України
керівника боржника - юридичної особи - до
повного погашення податкового боргу такої
юридичної особи. У разі продажу в рахунок
погашення податкового боргу майна платника
податків, на яке поширюється право
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Висновки, обґрунтування

податкової застави, податковий керуючий має
право отримувати від такого платника
податків документи, що засвідчують право
власності на зазначене майно.»;
-2370- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 91.3 .статті 91 викласти в такій
редакції;
«91.3. Податковий керуючий описує
майно платника податків, що має податковий
борг, в податкову заставу, здійснює перевірку
стану збереження майна, яке перебуває у
податковій заставі, проводить опис майна, на
яке поширюється право податкової застави,
для його продажу у випадках, передбачених
цим Кодексом, одержує від боржника
інформацію про операції із заставленим
майном, а в разі його відчуження без згоди
контролюючого органу (за умови, коли
наявність такої згоди має бути обов'язковою
згідно з вимогами цього Кодексу) вимагає
пояснення від платника податків або його
службових (посадових) осіб. У разі продажу в
рахунок погашення податкового боргу майна
платника податків, на яке поширюється право
податкової застави, податковий керуючий має
право отримувати від такого платника
податків документи, що засвідчують право
власності на зазначене майно».
-2371- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-2372- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
91.3 статті 91 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2373- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Підпункту 2 пункту 12 розділу
законопроекту виключити
-2374- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами
цього Кодексу) вимагає пояснення від
платника податків або його службових
(посадових) осіб, здійснює підготовку
документів для звернення до суду з поданням
про встановлення тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника боржника - юридичної
особи за межі України - до повного погашення
податкового боргу такої юридичної особи. У
разі продажу в рахунок погашення
податкового боргу майна платника податків,
на яке поширюється право податкової застави,
податковий керуючий має право отримувати
від такого платника податків документи, що
засвідчують право власності на зазначене
майно.
-2375- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти в
наступній редакції:
«2) Пункт 91.3 викласти в наступній
редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
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його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном, а в разі
його відчуження без згоди контролюючого
органу (за умови, коли наявність такої згоди
має бути обов'язковою згідно з вимогами
цього Кодексу) вимагає пояснення від
платника податків або його службових
(посадових) осіб, здійснює підготовку
документів для звернення до суду з заявою
про встановлення тимчасового обмеження у
праві виїзду за межі України відносно
керівника боржника - юридичної особи - до
повного погашення податкового боргу такої
юридичної особи. У разі продажу в рахунок
погашення податкового боргу майна платника
податків, на яке поширюється право
податкової застави, податковий керуючий має
право отримувати від такого платника
податків документи, що засвідчують право
власності на зазначене майно.»;
-2376- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
Виключити підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-2377- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до п.91.3 статті 91.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-2378- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
91.3 статті 91 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2379- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
91.3 статті 91 в поточній редакції Податкового
кодексу України).

715

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-2380- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити.
-2381- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити.
-2382- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 91.3. статті 91 Податкового кодексу
України викласти в такій редакції:
«91.3. Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від боржника інформацію
про операції із заставленим майном,
відчуження майно за згоди контролюючого
органу, вимагає пояснення від платника
податків або його службових (посадових)
осіб. У разі продажу в рахунок погашення
податкового боргу майна платника податків,
на яке поширюється право податкової застави,
податковий керуючий має право отримувати
від такого платника податків документи, що
засвідчують право власності на зазначене
майно.»
-2383- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 розділу І виключити.
-2384- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 12 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2385- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Відхилено
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Абзац перший пункту 91.3 статті 91
Розділу II законопроєкту викласти у такій
редакції:
Податковий керуючий описує майно
платника податків, що має податковий борг, в
податкову заставу, здійснює перевірку стану
збереження майна, яке перебуває у податковій
заставі, проводить опис майна, на яке
поширюється право податкової застави, для
його продажу у випадках, передбачених цим
Кодексом, одержує від платника податків
інформацію про операції із заставленим
майном, а в разі його відчуження без згоди
контролюючого органу (за умови, коли
наявність такої згоди має бути обов'язковою
згідно з вимогами цього Кодексу) вимагає
пояснення від платника податків або його
службових (посадових) осіб. У разі продажу в
рахунок погашення податкового боргу майна
платника податків, на яке поширюється право
податкової застави, податковий керуючий має
право отримувати від такого платника
податків документи, що засвідчують право
власності на це майно.
-2386- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
135

13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування частини грошового
зобов’язання, визначеного у податковому
повідомленні-рішенні, внаслідок проведення
процедури адміністративного або судового
оскарження”.

-2387- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 13-14 Розділу І законопроекту
виключити

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

-2388- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)
Пункт 13 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
застосування
права
податкової застави на неузгоджені грошові
зобов'язання
платника
податку
за
процедурою адміністративного або судового
оскарження суперечить суті визначення
понять "податкова застава" та "податковий
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

борг". Так, відповідно до ст. 88 Податкового
кодексу податкова застава застосовується
до майна платника податків, який має
податковий борг та не сплатив його у
відповідні строки. У свою чергу, податковим
боргом відповідно до пп. 14.1.175. ст. 14 ПКУ
є сума узгодженого грошового зобов’язання,
не сплаченого у відповідний строк, визначений
ПКУ, та непогашеної пені. Однак, згідно з
діючою редакцією п. 56.15 ст. 56 ПКУ та його
новою
редакцією,
яка
пропонується
законопроектом,
сума
грошового
зобов’язання, що оскаржується платником
податків,
вважається
неузгодженою.
Відповідно, неузгоджені суми податкового
зобов’язання
не
можуть
вважатись
податковим боргом платника податків.
Відтак,
застосування
контролюючим
органом такого заходу, як «податкова
застава» можливе лише після набрання
чинності рішень за результатами процедури
адміністративного та судового оскарження
платником податків відповідних податкових
повідомлень-рішень.
В
протилежному
випадку, застосування права податкової
застави
до
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
донарахування
яких
оскаржується платником податків в
адміністративному чи судовому порядку,
суперечитиме
принципу
податкового
законодавства
щодо
презумпції
правомірності платника податків та
призведе до позбавлення можливості такого
платника податків вільно розпоряджатися
належними йому активами та, як наслідок, до
блокування його господарської діяльності.
Враховуючи діючу практику тривалого
розгляду скарг в адміністративному та
судовому порядку, ДПС фактично отримає
можливість на тривалий час зупиняти
господарську
діяльність
добросовісних
суб'єктів господарювання, що несе в собі
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можливі ризики зловживання службовими
повноваженнями та адміністративного
тиску на суб'єктів господарювання.
-2389- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)
Розділ 13 Закону 5600 щодо змін до пункту
92.2 статті 92 Податкового кодексу України вилучити
-2390- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункт 13 розділу І виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-2391- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 13 Розділу І законопроекту –
виключити.
-2392- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 13 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-2393- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Пункт 13 розділу І виключити.
-2394- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 13 розділу І виключити.

Відхилено

-2395- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Пункт 92.2 статті 92 Законопроекту
залишити редакції чинного Податкового
кодексу України
-2396- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 13 розділу І законопроекту
виключити
-2397- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Пункт 13 Розділу I законопроекту
виключити
-2398- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У пункті 13 Розділу I законопроекту слова
“або у випадку скасування частини грошового
зобов’язання, визначеного у податковому
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Висновки, обґрунтування

повідомленні-рішенні, внаслідок проведення
процедури адміністративного або судового
оскарження” виключити;
-2399- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

92.2. У разі відчуження або оренди
(лізингу) майна, яке перебуває у податковій
заставі, платник податків за згодою
контролюючого органу зобов'язаний замінити
його іншим майном такої самої або більшої
вартості. Зменшення вартості заміненого
майна допускається тільки за згодою
контролюючого органу за умови часткового
погашення податкового боргу або у випадку
скасування частини грошового зобов’язання,
визначеного у податковому повідомленнірішенні, внаслідок проведення процедури
адміністративного або судового оскарження.
-2400- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 13 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«Пункт 92.2. викласти в наступній
редакції:
«92.2. У разі відчуження або оренди
(лізингу) майна, яке перебуває у податковій
заставі, платник податків за згодою
контролюючого органу зобов'язаний замінити
його іншим майном такої самої або більшої
вартості. Зменшення вартості заміненого
майна допускається тільки за згодою
контролюючого органу за умови часткового
погашення податкового боргу, а також у
випадку скасування частини грошового
зобов’язання, визначеного у податковому
повідомленні-рішенні
судом
або
компетентним органом, в порядку процедури
адміністративного оскарження».»
-2401- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт тринадцятий Розділу І (щодо
внесення змін до пункту 92.2 статті 92
Податкового кодексу України) виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-2402- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
Пункт 13 Розділу І законопроекту –
виключити
-2403- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 92.2 статті 92 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова та знаки «або у випадку скасування
частини грошового зобов’язання, визначеного
у
податковому
повідомленні-рішенні,
внаслідок
проведення
процедури
адміністративного або судового оскарження»
виключити
-2404- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2405- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Пункт 13 розділу І законопроекту (щодо
змін до пункту 92.2 статті 92 ПКУ)
виключити.
-2406- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 13 Розділу І - виключити
-2407- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 13 Розділу І законопроекту –
виключити.
-2408- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 92.2 статті 92 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова та знаки «або у випадку скасування
частини грошового зобов’язання, визначеного
у
податковому
повідомленні-рішенні,
внаслідок
проведення
процедури
адміністративного або судового оскарження»
виключити
-2409- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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У пункті 13 розділу I слова «внаслідок
проведення процедури адміністративного або
судового оскарження» замінити словами «в
адміністративному або судовому порядку».
-2410- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 92.2 статті 92 Розділу II
законопроєкту
виключити
(залишити
попередню редакцію пункту).
-2411- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 13 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«92.2. У разі відчуження або оренди
(лізингу) майна, яке перебуває у податковій
заставі, платник податків за згодою
контролюючого органу зобов'язаний замінити
його іншим майном такої самої або більшої
вартості. Зменшення вартості заміненого
майна допускається лише за наявності
попередньої згоди контролюючого органу
та/або
умови
часткового
погашення
податкового боргу, а також у випадках
скасування частини податкового зобов’язання
(податкового
боргу),
визначеного
у
податковому повідомленні-рішенні, внаслідок
проведення процедури адміністративного або
судового оскарження.».
-2412- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування повністю або частково
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому повідомленні-рішенні, внаслідок
проведення процедури адміністративного або
судового оскарження, якщо до такого
платника податків застосовано судом право
податкової застави відповідно до пункту
56.151 статті 56 цього Кодексу.
-2413- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

У пункті 13 розділу І слова «або у випадку
скасування частини грошового зобов’язання,
визначеного у податковому повідомленнірішенні, внаслідок проведення процедури
адміністративного або судового оскарження»
замінити словами «або у разі скасування
(повністю або частково) чи визнання
протиправним податкового повідомленнярішення
про
визначення
грошового
зобов’язання, якщо до платника податків було
застосовано судом право податкової застави
відповідно до пункту 56.15 статті 56 цього
Кодексу».
-2414- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Пункт 13 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «Пункт 92.2. викласти в
наступній редакції: «92.2. У разі відчуження
або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у
податковій заставі, платник податків за
згодою контролюючого органу зобов'язаний
замінити його іншим майном такої самої або
більшої вартості. Зменшення вартості
заміненого майна допускається тільки за
згодою контролюючого органу за умови
часткового погашення податкового боргу або
у випадку скасування частини грошового
зобов’язання
(податкового
боргу),
визначеного у податковому повідомленнірішенні, внаслідок проведення процедури
оскарження в порядку, визначеному цим
Кодексом».
-2415- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 13 розділу І викласти в такій
редакції:
«13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування в повному обсязі або
частини грошового зобов’язання, визначеного
у
податковому
повідомленні-рішенні,
внаслідок
проведення
процедури
адміністративного або судового оскарження".
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-2416- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами "або
у випадку скасування повністю або
частково
грошового
зобов’язання,
визначеного у податковому повідомленнірішенні, внаслідок проведення процедури
адміністративного
або
судового
оскарження, якщо до такого платника
податків
застосовано
судом
право
податкової застави відповідно до пункту
56.151 статті 56 цього Кодексу."
-2417- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
Пункт 13 розділу І викласти в такій
редакції: «13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування повністю або частково
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому повідомленні-рішенні, внаслідок
проведення процедури адміністративного або
судового оскарження, якщо до такого
платника податків застосовано судом право
податкової застави відповідно до пункту
56.151 статті 56 цього Кодексу.»
-2418- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
У пункті 92.2 статті 92 після слів після слів
“за умови часткового погашення податкового
боргу” доповнити словами “або у випадку
скасування в повністю або частково
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому повідомленні-рішенні, внаслідок
проведення процедури адміністративного або

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

судового оскарження, якщо до такого
платника податків застосовано судом право
податкової застави відповідно до пункту
56.151 статті 56 цього Кодексу”
-2419- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункт 13 розділу І викласти в такій
редакції: «13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування повністю або частково
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому повідомленні-рішенні, внаслідок
проведення процедури адміністративного або
судового оскарження, якщо до такого
платника податків застосовано судом право
податкової застави відповідно до пункту
56.151 статті 56 цього Кодексу.»
-2420- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Пункт 13 розділу І проєкту викласти в
такій редакції:
«13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування повністю або частково
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому повідомленні-рішенні, внаслідок
проведення процедури адміністративного або
судового оскарження, якщо до такого
платника податків застосовано судом право
податкової застави відповідно до пункту
56.151 статті 56 цього Кодексу.»
-2421- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 13 розділу І викласти в такій
редакції: «13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування повністю частково
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому
повідомленні-рішенні
або
визнання протиправним такого повідомленнярішення, внаслідок проведення процедури
адміністративного або судового оскарження,
якщо до такого платника податків застосовано
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право податкової застави у випадку,
визначеному пунктом 56.151 статті 56 цього
Кодексу».
-2422- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Пункт 13 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “ або
у випадку скасування в повністю або частково
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому повідомленні-рішенні, внаслідок
проведення процедури адміністративного або
судового оскарження, якщо до такого
платника податків застосовано судом право
податкової застави відповідно до пункту
56.151 статті 56 цього Кодексу .”."
-2423- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 92.2 статті 92 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова та знаки «або у випадку скасування
частини грошового зобов’язання, визначеного
у
податковому
повідомленні-рішенні,
внаслідок
проведення
процедури
адміністративного або судового оскарження»
виключити
-2424- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 13 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:«92.2. У разі відчуження
або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у
податковій заставі, платник податків за
згодою контролюючого органу зобов'язаний
замінити його іншим майном такої самої або
більшої вартості. 5 Зменшення вартості
заміненого майна допускається тільки за
згодою контролюючого органу за умови
часткового погашення податкового боргу або
у випадку скасування частини грошового
зобов’язання, визначеного у податковому
повідомленні-рішенні, внаслідок проведення
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процедури адміністративного або судового
оскарження за результатами якої прийнято
рішення на користь платника податків.»
-2425- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Пункт 13 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
пункт 92.2 .статті 92 викласти в такій
редакції:
«92.2. У разі відчуження або оренди
(лізингу) майна, яке перебуває у податковій
заставі, платник податків за згодою
контролюючого органу зобов'язаний замінити
його іншим майном такої самої або більшої
вартості. Зменшення вартості заміненого
майна допускається тільки за згодою
контролюючого органу за умови часткового
погашення податкового боргу.»
-2426- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункт 13 розділу І законопроекту (щодо
змін до пункту 92.2 статті 92 ПКУ викласти в
такій редакції:
«13. Речення друге пункту 92.2 статті 92
викласти в такій редакції: «Зменшення
вартості заміненого майна допускається
тільки за згодою контролюючого органу за
умови часткового погашення податкового
боргу або у випадку скасування повністю або
частково
грошового
зобов’язання,
визначеного у податковому повідомленнірішенні, внаслідок проведення процедури
адміністративного або судового оскарження,
якщо до такого платника податків застосовано

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

судом право податкової застави відповідно до
пункту 56.15 статті 56 цього Кодексу».
-2427- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Пункт 13 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції: «92.2. У разі відчуження або
оренди (лізингу) майна, яке перебуває у
податковій заставі, платник податків за
згодою контролюючого органу зобов'язаний
замінити його іншим майном такої самої або
більшої вартості. Зменшення вартості
заміненого майна допускається тільки за
згодою контролюючого органу за умови
часткового погашення податкового боргу, а
також у випадку скасування на підставі
рішення суду або іншого компетентного
органу частини грошового зобов’язання,
визначеного у податковому повідомленнірішенні.».
-2428- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Пункт 13 розділу І викласти в такій
редакції:
«13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування повністю або частково
грошового зобов’язання, визначеного у
податковому повідомленні-рішенні, внаслідок
проведення процедури адміністративного або
судового оскарження, якщо до такого
платника податків застосовано судом право
податкової застави відповідно до пункту
56.151 статті 56 цього Кодексу.»
-2429- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 13 Розділу І
законопроекту,
викласти
в
редакції
наступного змісту:
у статті 92 пункт 92.2. викласти в такій
редакції:
92.2. У разі відчуження або оренди
(лізингу) майна, яке перебуває у податковій
заставі, платник податків за згодою
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контролюючого органу зобов'язаний замінити
його іншим майном такої самої або більшої
вартості. Зменшення вартості заміненого
майна допускається тільки за згодою
контролюючого органу за умови часткового
погашення податкового боргу або у випадку
скасування
-2430- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Підпункт 2 Пункту 13 Розділу І
законопроекту,
викласти
в
редакції
наступного змісту:
Внести зміни до абзацу другого пункту
95.5. статті 95 Податкового кодексу України,
викласти його в такій редакції:
У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошових зобов’язань
та/або пені, визначених платником податків у
податкових деклараціях або уточнюючих
розрахунках, що подаються контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки,
стягнення коштів за рахунок готівки, що
належить такому платнику податків, та/або
коштів з рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 5,5 мільйона гривень та не
сплачується протягом 90 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань.
-2431- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 13 розділу І викласти в такій
редакції:
«13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування повністю або частково
грошового зобов’язання, визначеного у
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податковому повідомленні-рішенні та/або
визнання протиправним такого повідомлення
рішення, якщо до платника податків було
застосовано право податкової застави у
випадку, передбаченому пунктом 56.151 статті
56 цього Кодексу».
-2432- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)
Пункт 13 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«Пункт 92.2. викласти в наступній
редакції:
«92.2. У разі відчуження або оренди
(лізингу) майна, яке перебуває у податковій
заставі, платник податків за згодою
контролюючого органу зобов'язаний замінити
його іншим майном такої самої або більшої
вартості. Зменшення вартості заміненого
майна допускається тільки за згодою
контролюючого органу за умови часткового
погашення податкового боргу або у випадку
скасування частини грошового зобов’язання,
визначеного у податковому повідомленнірішенні, внаслідок проведення процедури
адміністративного або судового оскарження
або в інших випадках, передбачених цим
Кодексом.»»
-2433- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 92.2. статті Податкового кодексу
України викласти в такій редакції:
«92.2. У разі відчуження або оренди
(лізингу) майна, яке перебуває у податковій
заставі, платник податків за згодою
контролюючого
органу
зобов’язаний
замінити його іншим майном такої самої
вартості. Зменшення вартості заміненого
майна допускається тільки за згодою
контролюючого органу за умови часткового
погашення податкового боргу.».
-2434- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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“після пункту 13 (щодо статті 92)
доповнити новим пунктом такого змісту:
“пункт 93.1 статті 93 доповнити новим
пунктом 93.1.7 такого змісту:
“93.1.7.
набрання
законної
сили
відповідним рішенням суду про припинення
податкової застави згідно підпункту 89.2-1
статті 89 цього Кодексу.”
-2435- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)
У пункті 13 розділу І слова «або у випадку
скасування частини грошового зобов’язання,
визначеного у податковому повідомленнірішенні, внаслідок проведення процедури
адміністративного або судового оскарження»
замінити словами «або у випадку скасування
повністю
або
частково
податкового
повідомлення-рішення
про
визначення
грошового зобов’язання, чи визнання його
протиправним за результатами оскарження
такого повідомлення-рішення платником
податків в адміністративному чи судовому
порядку, у випадку якщо до такого платника
податків застосовано судом право податкової
застави відповідно до пункту 56.15 статті 56
цього Кодексу».
-2436- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 13 розділу І викласти в такій
редакції: «13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування в повному обсязі або
частини грошового зобов’язання, визначеного
у
податковому
повідомленні-рішенні,
внаслідок
проведення
процедури
адміністративного або судового оскарження
та/або з інших підстав, передбачених цим
Кодексом або іншими законами України”.
-2437- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт 13 розділу І викласти в такій
редакції:
«13. У пункті 92.2 статті 92 після слів
“податкового боргу” доповнити словами “або
у випадку скасування в повному обсязі або
частини грошового зобов’язання, визначеного
у податковому повідомленні-рішенні”.
-2438- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 92.2 статті 92 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
У разі відчуження чи оренди (лізингу)
майна, що перебуває у податковій заставі,
платник податків за згодою контролюючого
органу зобов'язаний замінити його іншим
майном такої самої або більшої вартості.
Зменшення вартості заміненого майна
допускається
тільки
за
згодою
контролюючого органу за умови часткового
погашення податкового боргу.
-2439- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 92.2 статті 92 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
У разі відчуження чи оренди (лізингу)
майна, що перебуває у податковій заставі,
платник податків за згодою контролюючого
органу зобов'язаний замінити його іншим
майном такої самої або більшої вартості.
Зменшення вартості заміненого майна
допускається лише за згодою контролюючого
органу за умови часткового погашення
податкового боргу.
-2440- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 92.2 статті 92 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
У разі відчуження чи оренди (лізингу)
майна, що перебуває у податковій заставі,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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платник податків за згодою контролюючого
органу зобов'язаний замінити його іншим
майном такої самої або більшої вартості.
Зменшення вартості заміненого майна
допускається лише за умови часткового
погашення податкового боргу та відповідної
згоди контролюючого органу.
-2441- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 92.2 статті 92 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
У разі відчуження або оренди (лізингу)
майна, яке перебуває у податковій заставі,
платник податків за згодою контролюючого
органу зобов'язаний замінити його іншим
майном такої самої або більшої вартості.
Зменшення вартості заміненого майна
допускається лише за умови часткового
погашення податкового боргу та відповідної
згоди контролюючого органу.
-2442- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
пункт 14 (щодо підпункту 93.2 статті 93)
виключити.
-2443- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 93.2 статті 93 Розділу II
законопроєкту
виключити
(залишити
попередню редакцію статті).
-2444- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 14 розділу І законопроекту (щодо
змін до пункту 93.2 статті 92 ПКУ)
виключити.
-2445- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 14 Розділу І законопроекту –
виключити.
-2446- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 14 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
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Висновки, обґрунтування

пункт 93.2 .статті 93 викласти в такій
редакції:
«93.2. Підставою для звільнення майна
платника податків з-під податкової застави та
її виключення з відповідних державних
реєстрів є відповідний документ, що засвідчує
закінчення будь-якої з подій, визначених
пунктом 93.1 цієї статті»;
-2447- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Пункт 14 розділу І викласти в такій
редакції:
«14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
абзацом такого змісту:
«Право податкової застави, застосованої
судом відповідно до пункту 56.151 статті 56
цього Кодексу, припиняється з моменту
набрання чинності рішення контролюючого
органу або суду про визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення повністю або частково. В разі
часткового визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення, така податкова застава припиняється
в частині суми грошового зобов’язання,
визначення
якого
частково
визнано
протиправним
та/або
скасовано
контролюючим органом або судом. Рішення
контролюючого органу або суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення повністю або частково
є достатньою та єдиною підставою для
виключення запису про податкову заставу у
відповідних
державних
реєстрах
за
зверненням платника податків».
-2448- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 14 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції:
«14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
реченням такого змісту: “ Право податкової
застави, застосованої судом відповідно до
пункту 56.151 статті 56 цього Кодексу,
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припиняється з моменту набрання чинності
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково. В разі часткового визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення,
така
податкова
застава припиняється в частині суми
грошового зобов’язання, визначення якого
частково визнано протиправним та/або
скасовано контролюючим органом або судом.
Рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково є достатньою та єдиною
підставою для виключення запису про
податкову заставу у відповідних державних
реєстрах за зверненням платника податків.”.»
-2449- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункт 14 розділу І законопроекту (щодо
змін до пункту 93.2 статті 92 ПКУ) викласти в
такій редакції:
«14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
реченнями такого змісту: «Право податкової
застави, застосованої судом відповідно до
пункту 56.15 статті 56 цього Кодексу,
припиняється з моменту набрання чинності
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково. В разі часткового визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення,
така
податкова
застава припиняється в частині суми

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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грошового зобов’язання, визначення якого
частково визнано протиправним та/або
скасовано контролюючим органом або судом.
Рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково є достатньою та єдиною
підставою для виключення запису про
податкову заставу у відповідних державних
реєстрах за зверненням платника податків».
-2450- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 14 розділу I
виключити.
-2451- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 14 вилучити;
-2452- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

пункт 14 Розділу І проекту - виключити
-2453- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Частину 14 розділу 1 законопроекту (зміни
до п. 93.2 ст. 93 ПКУ) виключити.
-2454- Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281)

Відхилено

Підпункт 14 пункту 1 Розділу І проекту
Закону, яким запропоновано внести зміни до
пункту 93.2 статті 93 Податкового кодексу
України, виключити, залишити пункт 93.2
статті 93 в поточній редакції Податкового
кодексу України.
-2455- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 93.2. статті 93 Податкового Кодексу
України залишити в чинній редакції
-2456- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)

Відхилено

Розділ 14 Закону 5600 щодо змін до пункту
93.2 статті 93 Податкового кодексу України вилучити
-2457- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
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-2458- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити абзацом
такого змісту:
-2459- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 14 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 93.2 статті 93 Податкового кодексу
України) виключити.
-2460- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Пункт 14 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 93.2 статті 93 в
поточній редакції Податкового кодексу
України.).
-2461- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Пункт 14 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 93.2 статті 93 Податкового кодексу
України) виключити.
-2462- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 14 розділу І викласти в такій
редакції: «14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
новими абзацами такого змісту: «У разі
застосування права податкової застави у
випадку, передбаченому пунктом 56.15 статті
56 цього Кодексу, така податкова застава
припиняється у разі настання однієї із таких
подій: скасування судом рішення суду про
застосування права податкової застави – з
дати набрання чинності таким рішенням суду;
прийняття рішення контролюючого органу
або суду про визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення повністю або частково - з дати
набрання чинності рішення контролюючого
органу або суду. В разі часткового визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення, податкова застава
припиняється в частині суми грошового
зобов’язання, визначення якого частково
визнано протиправним та/або скасовано
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контролюючим органом або судом. Рішення
контролюючого органу або суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення повністю або частково
є підставою для виключення запису про
податкову заставу у відповідних державних
реєстрах за зверненням платника податків».
-2463- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-2464- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Пункт 14 розділу І виключити.
-2465- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт
чотирнадцятий
розділу
І
законопроекту виключити
-2466- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункт 14 розділу І виключити

Відхилено

-2467- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Пункт 14 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
застосування
права
податкової застави на неузгоджені грошові
зобов'язання
платника
податку
за
процедурою адміністративного або судового
оскарження суперечить суті визначення
понять "податкова застава" та "податковий
борг". Так, відповідно до ст. 88 Податкового
кодексу податкова застава застосовується
до майна платника податків, який має
податковий борг та не сплатив його у
відповідні строки. У свою чергу, податковим
боргом відповідно до пп. 14.1.175. ст. 14 ПКУ
є сума узгодженого грошового зобов’язання,
не сплаченого у відповідний строк, визначений
ПКУ, та непогашеної пені. Однак, згідно з
діючою редакцією п. 56.15 ст. 56 ПКУ та його
новою
редакцією,
яка
пропонується
законопроектом,
сума
грошового
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зобов’язання, що оскаржується платником
податків,
вважається
неузгодженою.
Відповідно, неузгоджені суми податкового
зобов’язання
не
можуть
вважатись
податковим боргом платника податків.
Відтак,
застосування
контролюючим
органом такого заходу, як «податкова
застава» можливе лише після набрання
чинності рішень за результатами процедури
адміністративного та судового оскарження
платником податків відповідних податкових
повідомлень-рішень.
В
протилежному
випадку, застосування права податкової
застави
до
неузгоджених
грошових
зобов’язань,
донарахування
яких
оскаржується платником податків в
адміністративному чи судовому порядку,
суперечитиме
принципу
податкового
законодавства
щодо
презумпції
правомірності платника податків та
призведе до позбавлення можливості такого
платника податків вільно розпоряджатися
належними йому активами та, як наслідок, до
блокування його господарської діяльності.
Враховуючи діючу практику тривалого
розгляду скарг в адміністративному та
судовому порядку, ДПС фактично отримає
можливість на тривалий час зупиняти
господарську
діяльність
добросовісних
суб'єктів господарювання, що несе в собі
можливі ризики зловживання службовими
повноваженнями та адміністративного
тиску на суб'єктів господарювання.
-2468- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

13. Пункт 14 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка, як і низка попередніх,
пропонує не передбачати поширення права
податкової застави на неузгоджені грошові
зобов’язання.
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-2469- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 14 Розділу І проекту виключити.

Відхилено

-2470- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Пункт 14 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 93.2 статті 93 в
поточній редакції Податкового кодексу
України.).
-2471- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 14 розділу І вилучити
-2472- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Пункт 14 розділу І проєкту викласти в
такій редакції:
«14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
абзацом такого змісту:
«Право податкової застави, застосованої
судом відповідно до пункту 56.151 статті 56
цього Кодексу, припиняється з моменту
набрання чинності рішення контролюючого
органу або суду про визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення повністю або частково. В разі
часткового визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення, така податкова застава припиняється
в частині суми грошового зобов’язання,
визначення
якого
частково
визнано
протиправним
та/або
скасовано
контролюючим органом або судом. Рішення
контролюючого органу або суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення повністю або частково
є достатньою та єдиною підставою для
виключення запису про податкову заставу у
відповідних
державних
реєстрах
за
зверненням платника податків».
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-2473- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

43. Пункт 14 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 93.2 статті 93 в
поточній редакції Податкового кодексу
України.).
-2474- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Пункт 14 Розділу І законопроекту –
виключити (залишити пункт 93.2 статті 93 в
поточній редакції Податкового кодексу
України.).
-2475- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

пункт 14 Розділу I законопроекту
виключити;
-2476- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 14 Розділу І законопроекту –
виключити
-2477- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Пункт 14 Розділу I законопроекту
виключити;
-2478- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 14 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-2479- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 14 розділу І виключити.
-2480- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 14 розділу І виключити.

Відхилено

-2481- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Пункт 93.2 статті 93 Законопроекту
залишити редакції чинного Податкового
кодексу України
-2482- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 14
виключити

розділу

І

законопроекту
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-2483- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Пункт 14 Розділу I законопроекту
виключити
-2484- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Пункт 14 Розділу I законопроекту
виключити;
-2485- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 14 розділу І проекту виключити;
-2486- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити
пункт
14
Розділу
І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України
-2487- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший пункту 14 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2488- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 14 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 93.2 статті 93 Податкового кодексу
України) виключити;
-2489- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Пункт 14 розділу І виключити.
-2490- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Пункт 14 виключити.

Відхилено

-2491- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити пункт 14 розділу І.
-2492- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт чотирнадцяти Розділу І (щодо
внесення змін до пункту 93.2 статті 93
Податкового кодексу України) виключити.

Відхилено

-2493- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Пункт 14 Розділу І законопроекту –
виключити.
-2494- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Пункт 14 розділу І викласти в такій
редакції:
«14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
абзацами такого змісту:
«Право
податкової
застави,
яке
застосовано до платника податків у випадку,
передбаченому пунктом 56.151 статті 56 цього
Кодексу, припиняється з дати:
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набрання
чинності
рішення
контролюючого органу (суду) про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення
повністю
або
частково;
набрання законної сили рішенням суду
про
скасування
рішення
суду
про
застосування права податкової застави.
У випадку якщо податкове повідомленнярішення визнано протиправним та/або
скасовано частково, податкова застава
припиняється в частині суми грошового
зобов’язання, визначення якого частково
визнано протиправним та/або скасовано
контролюючим органом або судом. Рішення
контролюючого органу або суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення є єдиною підставою
для виключення запису про податкову заставу
у відповідних державних реєстрах за
зверненням платника податків».
-2495- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац другий пункту 14 розділу І викласти
в такій редакції:
“Не є підставою для звільнення майна з
податкової застави оскарження грошового
зобов’язання (боргу) в адміністративному або
судовому порядку до моменту отримання
платником податків рішення відповідного
органу про визнання повністю або частково
протиправними та/або скасування раніше
прийнятих рішень щодо нарахування суми
грошового зобов'язання. В разі часткового
скасування рішень про нарахування суми
грошового зобов’язання, податкова застава
скасовується в частині сум, що скасовані з
моменту набуття чинності (вступу в силу)
рішенням про таке скасування».
-2496- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Пункт 93.2. статті Податкового кодексу
України викласти в такій редакції:
«93.2. Підставою для звільнення майна
платника податків з-під податкової застави та
її виключення з відповідних державних
реєстрів є відповідний документ, що засвідчує
закінчення будь-якої з подій, визначених
пунктом 93.1 цієї статті. Підставою для
звільнення майна з податкової застави є
оскарження грошового зобов’язання (боргу) в
судовому порядку до моменту отримання
платником податків рішення відповідного
органу про визнання протиправними та/або
скасування раніше прийнятих рішень щодо
нарахування суми грошового зобов’язання.»
-2497- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 14 розділу І викласти в такій
редакції:
«14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
новими абзацами такого змісту:
«У випадку застосування судом права
податкової застави відповідно до пункту 56.15
статті 56 цього Кодексу, така податкова
застава припиняється з дати набрання
чинності рішення контролюючого органу чи
суду про визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення повністю або частково, або з дати
набрання чинності рішення суду про
скасування рішення суду про застосування
права податкової застави. У такому разі за
зверненням платника податків, до якого
додається зазначене рішення контролюючого
органу (суду), до відповідних державних
реєстрів вноситься запис про виключення
запису про податкову заставу.
У
випадку
часткового
визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення, податкова застава
припиняється в частині суми грошового
зобов’язання, визначення якого частково
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№

137

Редакція, прийнята в першому читанні

“Не є підставою для звільнення майна з
податкової застави оскарження грошового
зобов’язання (боргу) в адміністративному або
судовому порядку до моменту отримання
платником податків рішення відповідного
органу про визнання протиправними та/або
скасування раніше прийнятих рішень щодо
нарахування суми грошового зобов'язання.”.

Пропозиції та поправки до проекту

визнано протиправним та/або скасовано
контролюючим органом (судом).».
-2498- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-2499- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-2500- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Абзац другий пункту 14 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2501- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 93.2 статті 93 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
реченням такого змісту: «Не є підставою для
звільнення майна з податкової застави
оскарження грошового зобов’язання (боргу) в
адміністративному або судовому порядку до
моменту отримання платником податків
рішення відповідного органу про визнання
протиправними та/або скасування раніше
прийнятих рішень щодо нарахування суми
грошового зобов'язання.» виключити
-2502- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 93.2 статті 93 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
реченням такого змісту:
«Не є підставою для звільнення майна з
податкової застави оскарження грошового
зобов’язання (боргу) в адміністративному або
судовому порядку до моменту отримання
платником податків рішення відповідного
органу про визнання протиправними та/або
скасування раніше прийнятих рішень щодо
нарахування суми грошового зобов'язання.»
виключити
-2503- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

93.2. Підставою для звільнення майна
платника податків з-під податкової застави та
її виключення з відповідних державних
реєстрів є відповідний документ, що засвідчує
закінчення будь-якої з подій, визначених
пунктом 93.1 цієї статті. Не є підставою для
звільнення майна з податкової застави
оскарження грошового зобов’язання (боргу) в
адміністративному або судовому порядку до
моменту отримання платником податків
рішення відповідного органу про визнання
протиправними та/або скасування раніше
прийнятих рішень щодо нарахування суми
грошового зобов'язання.
-2504- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 14 Розділу І - виключити
-2505- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 93.2 статті 93 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
реченням такого змісту: «Не є підставою для
звільнення майна з податкової застави
оскарження грошового зобов’язання (боргу) в
адміністративному або судовому порядку до
моменту отримання платником податків
рішення відповідного органу про визнання
протиправними та/або скасування раніше
прийнятих рішень щодо нарахування суми
грошового зобов'язання.» виключити
-2506- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий пункту 14 розділу
виключити.
-2507- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

I
Відхилено

Абзац другий пункту 14 виключити.
-2508- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
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Висновки, обґрунтування

-2509- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

«Право податкової застави, застосованої
судом відповідно до пункту 56.151 статті 56
цього Кодексу, припиняється з моменту
набрання чинності рішення контролюючого
органу або суду про визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення повністю або частково. В разі
часткового визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення, така податкова застава припиняється
в частині суми грошового зобов’язання,
визначення
якого
частково
визнано
протиправним
та/або
скасовано
контролюючим органом або судом. Рішення
контролюючого органу або суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення повністю або частково
є достатньою та єдиною підставою для
виключення запису про податкову заставу у
відповідних
державних
реєстрах
за
зверненням платника податків».
-2510- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 14 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «Пункт 93.2. викласти в
наступній редакції: «93.2. Підставою для
звільнення майна платника податків з-під
податкової застави та її виключення з
відповідних державних реєстрів є відповідний
документ, що засвідчує закінчення будь-якої з
подій, визначених пунктом 93.1 цієї статті. Не
є підставою для звільнення майна з податкової
застави оскарження платником податків
грошового
зобов’язання
(боргу)
в
адміністративному або судовому порядку до
моменту отримання платником податків
рішення суду або рішення відповідного
органу про визнання протиправними та/або
скасування раніше прийнятих рішень щодо
нарахування суми грошового зобов'язання.».
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-2511- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Право податкової застави, застосованої
судом відповідно до пункту 56.151 статті 56
цього Кодексу, припиняється з моменту
набрання чинності рішення контролюючого
органу або суду про визнання протиправним
та/або скасування податкового повідомленнярішення повністю або частково. В разі
часткового визнання протиправним та/або
скасування
податкового
повідомленнярішення, така податкова застава припиняється
в частині суми грошового зобов’язання,
визначення
якого
частково
визнано
протиправним
та/або
скасовано
контролюючим органом або судом. Рішення
контролюючого органу або суду про визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення повністю або частково
є достатньою та єдиною підставою для
виключення запису про податкову заставу у
відповідних
державних
реєстрах
за
зверненням платника податків.
-2512- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 14 розділу І викласти в такій
редакції: «14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
абзацом такого змісту: «Право податкової
застави, застосованої судом відповідно до
пункту 56.151 статті 56 цього Кодексу,
припиняється з моменту набрання чинності
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково. В разі часткового визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення,
така
податкова
застава припиняється в частині суми
грошового зобов’язання, визначення якого
частково визнано протиправним та/або
скасовано контролюючим органом або судом.
Рішення контролюючого органу або суду про
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Висновки, обґрунтування

визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково є достатньою та єдиною
підставою для виключення запису про
податкову заставу у відповідних державних
реєстрах за зверненням платника податків».
-2513- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункт 14 розділу І викласти в такій
редакції: «14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
абзацом такого змісту: «Право податкової
застави, застосованої судом відповідно до
пункту 56.151 статті 56 цього Кодексу,
припиняється з моменту набрання чинності
рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково. В разі часткового визнання
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення,
така
податкова
застава припиняється в частині суми
грошового зобов’язання, визначення якого
частково визнано протиправним та/або
скасовано контролюючим органом або судом.
Рішення контролюючого органу або суду про
визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення повністю
або частково є достатньою та єдиною
підставою для виключення запису про
податкову заставу у відповідних державних
реєстрах за зверненням платника податків».
-2514- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 14 розділу І викласти в такій
редакції: «14. Пункт 93.2 статті 93 доповнити
абзацом такого змісту: «Право податкової
застави, яке застосованої до платника
податків відповідно до пункту 56.151 статті 56
цього Кодексу, припиняється з дати набрання
чинності рішення контролюючого органу
(суду) про визнання (повністю або частково)
протиправним та/або скасування податкового
повідомлення-рішення. В разі часткового
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визнання протиправним та/або скасування
податкового повідомлення-рішення, така
податкова застава припиняється в частині
суми грошового зобов’язання, визначення
якого частково визнано протиправним та/або
скасовано контролюючим органом або
судом.».
-2515- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзац другий пункту 14 розділу І викласти
в такій редакції:
“Не є підставою для звільнення майна з
податкової застави оскарження грошового
зобов’язання (боргу) в адміністративному або
судовому порядку до моменту отримання
платником податків рішення відповідного
органу про 3 визнання повністю або частково
протиправними та/або скасування раніше
прийнятих рішень щодо нарахування суми
грошового зобов'язання. В разі часткового
скасування рішень про нарахування суми
грошового зобов’язання, податкова застава
скасовується в частині сум, що скасовані з
моменту прийняття відповідного рішення
контролюючим
органом
та/або
контролюючим органом вищого рівня та/або з
моменту набуття відповідним рішенням суду
законної сили. Такі рішення є достатньою та
самостійною підставою для виключення
запису про податкову заставу у відповідних
державних реєстрах за зверненням платника
податків».
-2516- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий пункту 14 розділу І викласти
в такій редакції:
“Не є підставою для звільнення майна з
податкової застави оскарження грошового
зобов’язання (боргу) в адміністративному або
судовому порядку до моменту отримання
платником податків рішення відповідного

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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органу про визнання повністю або частково
протиправними та/або скасування раніше
прийнятих рішень щодо нарахування суми
грошового зобов'язання”.
-2517- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 93.2 статті 93 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
Підставою звільнення майна платника
податків з-під податкової застави та її
виключення з відповідних державних реєстрів
є відповідний документ, що засвідчує
закінчення будь-якої з подій, визначених
пунктом 93.1 цієї статті.
-2518- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 93.2 статті 93 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
Підставою для звільнення майна платника
податків з-під податкової застави та
виключення таких відомостей з відповідних
державних реєстрів є відповідний документ,
що засвідчує закінчення будь-якої з подій,
визначених пунктом 93.1 цієї статті.
-2519- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 93.2 статті 93 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
Підставою для звільнення майна платника
податків з-під податкової застави та
виключення відомостей про неї з відповідних
державних реєстрів є відповідний документ,
що засвідчує настання будь-якої з подій,
визначених пунктом 93.1 цієї статті.
-2520- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 93.2 статті 93 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Підставою для звільнення майна платника
податків з-під податкової застави та
виключення відомостей про неї з відповідних
державних реєстрів є відповідний документ,
що засвідчує настання будь-якої з подій,
передбачених пунктом 93.1 цієї статті.
-2521- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 93.2 статті 93 Розділу II
законопроєкту викласти у такій редакції:
Підставою для звільнення майна платника
податків з-під податкової застави та її
виключення з відповідних державних реєстрів
є відповідний документ, що засвідчує
настання будь-якої з подій, передбачених
пунктом 93.1 цієї статті.
-2522- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
138

15. У статті 95:

-2523- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 15 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
20. У абзаці другому пункту 95.5 статті 95
слова та цифри: “за умови якщо такий
податковий борг перевищує 5 мільйонів
гривень та не сплачується протягом 90
календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку його сплати, та відсутні
зобов’язання держави щодо повернення
такому платнику податків помилково та/або
надміру
сплачених
ним
грошових
зобов’язань» замінити словами: «за умови
якщо такий податковий борг не сплачується
протягом 90 календарних днів, наступних за
останнім днем граничного строку його сплати,
та відсутності/наявності у меншій сумі
непогашеного зобов’язання держави щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань, та/або бюджетного

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

20. В абзаці другому пункту 95.5 статті 95
слова та цифри “за умови якщо такий
податковий борг перевищує 5 мільйонів
гривень та не сплачується протягом 90
календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку його сплати, та відсутні
зобов’язання держави щодо повернення
такому платнику податків помилково та/або
надміру
сплачених
ним
грошових
зобов’язань» замінити словами та цифрами
«за умови якщо такий податковий борг не
сплачується протягом 90 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутності/наявності у
меншій сумі непогашеного зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним
грошових
зобов’язань,
та/або
бюджетного відшкодування податку на
додану
вартість.
У
разі
наявності
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відшкодування податку на додану вартість. У
разі наявності непогашеного зобов’язання
держави перед платником податків у сумі, що
є меншою за суму податкового боргу, ця
норма застосовується в межах різниці між
сумою податкового боргу та сумою
зобов’язання держави».
-2524- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

непогашеного зобов’язання держави перед
платником податків у сумі, що є меншою за
суму
податкового
боргу,
ця
норма
застосовується в межах різниці між сумою
податкового боргу та сумою зобов’язання
держави».
Відхилено

Виключити
-2525- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 15 розділу І законопроєкту (зміни до
статті 95 Податкового кодексу України)
виключити.
-2526- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 15 розділу І законопроєкту (зміни до
статті 95 Податкового кодексу України)
виключити.
-2527- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Пункт 15 розділу І виключити.
-2528- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)
Пункт
п’ятнадцятий
розділу
І
законопроекту виключити
-2529- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 15 Розділу І проекту виключити.
-2530- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 15 Розділу І виключити.
Обґрунтування:
запропоновано
виключити
норми,
що
стосуються
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника боржника — юридичної особи за
межі України при існуванні податкового
боргу більше 1 млн. грн. Вказані обмеження
можуть негативно вплинути на кадрову
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політику щодо добору керівників у
державному та комунальному секторі
економіки. У приватному секторі пропоновані
проектом зміни призведуть, на нашу думку, до
розширення практики найму фіктивних
керівників.
-2531- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 15 розділу І виключити.
-2532- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Пункт 15 розділу І законопроєкту (зміни до
статті 95 Податкового кодексу України)
виключити;
-2533- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Пункт 15 виключити.
-2534- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 15 Розділу І законопроекту,
викласти в редакції наступного змісту:
у статті 95, у пункті 95.3 після абзацу
першого доповнити абзацами такого змісту:
У разі несплати протягом 60 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 3 мільйони гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
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контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.» .
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;
-2535- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт 15 Розділу І (щодо внесення змін до
статті 95 Податкового кодексу України)
виключити.
-2536- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 1 пункту 15 розділу І доповнити
абзацом шостим такого змісту:
«Платіжне доручення щодо погашення
суми податкового боргу з відміткою банку про
його виконання є самостійною та достатньою
підставою для скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України за зверненням такого керівника
або уповноваженої ним особи. В разі
пред’явлення такого платіжного доручення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

органу, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, керівник
платника
податків
має
право
безперешкодного виїзду за межі України».
-2537- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзаці третьому пункту 15 розділу І
цифру та слово «1 мільйон» замінити цифрами
«2 мільйони».
-2538- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

підпункт 1) пункту 15 Розділу І проекту виключити
-2539- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 95.3. статті 95 Податкового Кодексу
України залишити в чинній редакції
-2540- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-2541- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити.
-2542- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
95.3 статті 95 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2543- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити.
-2544- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити.
-2545- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-2546- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)
Підпункт 1) пункту 15
законопроекту виключити.

Розділу

Відхилено
І
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Висновки, обґрунтування

Обгрунтування: обмеження керівника
платника податків у праві виїзду за межі
України у разі непогашення у встановлені
строки податкового боргу є порушенням
конституційного права громадян на свободу
пересування. Крім того, у зв’язку з наявністю
випадків допущення технічних помилок з боку
контролюючих
органів
в
контексті
нарахування податкового боргу у платників
податків положення в такій редакції може
спричинити появу випадків необгрунтованого
обмеження керівників платників податків в їх
законних правах.
-2547- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити
-2548- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Підпункт 1 пункту 15 Розділу
законопроекту виключити.
-2549- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено
І

1. Підпункт 1 пункту 15 розділу І проєкту
виключити.
-2550- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити.
-2551- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
пп. 1) пункту 15 розділу І законопроекту
виключити;
-2552- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 95.3. статті 95 Податкового
кодексу України нові абзаци другий, третій,
четвертий, п’ятий «У разі несплати протягом
30 календарних днів з дня надіслання
(вручення) платнику податків податкової
вимоги суми податкового боргу, що
перевищує 1 мільйон гривень, контролюючий
орган має право звернутися до суду за
встановленням тимчасового обмеження у

Відхилено

Відхилено
Враховано у змінах
до пункту 87.13 статті
87
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праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення
такого
боргу.
Тимчасове
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України
встановлюється як забезпечувальний захід
виконання судового рішення або рішення
керівника контролюючого органу щодо
стягнення суми податкового боргу. У разі
запровадження
такого
обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону. Не пізніше робочого дня, що настає
за днем повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для скасування встановленого тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.»
виключити.
-2553- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

-2554- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити.

Відхилено

-2555- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 13 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) У пункті 95.3 статті 95 після абзацу
першого доповнити абзацами такого змісту:
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««У разі несплати протягом 90 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 15 мільйонів гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення
такого
боргу.
Тимчасове
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України
встановлюється як забезпечувальний захід
виконання судового рішення або рішення
керівника контролюючого органу щодо
стягнення суми податкового боргу. У разі
запровадження
такого
обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону. В день повного погашення
податкового боргу, контролюючий орган
інформує про зазначене керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, що є підставою для негайного
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.» . У
зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати
абзацами шостим та сьомим;»;
-2556- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В підпункті 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту слова «надіслання (вручення)
платнику» замінити на слова «отримання
платником».
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-2557- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 ) пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
У пункті 95.3 статті 95 після абзацу першого
доповнити абзацами такого змісту: «У разі
несплати протягом 60 календарних днів з дня
надіслання (вручення) платнику податків
податкової вимоги суми податкового боргу,
що перевищує 4 мільйони гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.» .
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У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;
-2558- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 розділу І викласти в
наступній редакції:
«1) у пункті 95.3 після абзацу першого
доповнити абзацами такого змісту:
“У разі несплати протягом 40 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 20 мільйонів гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
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Висновки, обґрунтування

керівника платника податків – боржника за
межі України.» .
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;»;
-2559- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 95.3 .статті 95 викласти в такій
редакції:
«95.3. 95.3. Стягнення коштів з рахунків
платника податків у банках, обслуговуючих
такого платника податків, та з рахунків
платників податків у системі електронного
адміністрування податку на додану вартість,
відкритих в центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів, здійснюється за рішенням суду, яке
направляється до виконання контролюючим
органам, у розмірі суми податкового боргу або
його частини.
Контролюючий орган звертається до суду
щодо надання дозволу на погашення усієї
суми податкового боргу за рахунок майна
платника податків, що перебуває у податковій
заставі.
Рішення суду щодо надання вказаного
дозволу є підставою для прийняття
контролюючим
органом
рішення
про
погашення
усієї
суми
податкового
боргу.Рішення
контролюючого
органу
підписується керівником (його заступником
або уповноваженою особою) контролюючого
органу та скріплюється гербовою печаткою
контролюючого органу. Перелік відомостей,
які зазначаються у такому рішенні,
встановлюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику»;
-2560- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Підпункт 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-2561- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
95.3 статті 95 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2562- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункту 1 пункту 15 розділу
законопроекту виключити
-2563- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 1) пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
« У пункті 95.3 статті 95 після абзацу
першого доповнити абзацами такого змісту:
«У разі несплати протягом 60 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 10 мільйонів гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.

764

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.» .
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;»
-2564- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 розділу І викласти в
наступній редакції:
«1) у пункті 95.3 після абзацу першого
доповнити абзацами такого змісту:
“У
разі
несплати
протягом
180
календарних днів з дня надіслання (вручення)
платнику податків податкової вимоги суми
податкового боргу, що перевищує 19
мільйонів гривень, контролюючий орган має
право звернутися до суду з обґрунтованою
заявою (клопотанням) за встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника такого платника податків за межі
України - до повного погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
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політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.» .
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;»;
-2565- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити підпункт 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-2566- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 1 пункту 15 розділу І проекту
виключити
-2567- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1) пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: « У
пункті 95.3 статті 95 після абзацу першого
доповнити абзацами такого змісту: «У разі
несплати протягом 120 календарних днів з дня
надіслання (вручення) платнику податків
податкової вимоги суми податкового боргу,
що перевищує 10 мільйонів гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
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забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.»
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;
-2568- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
95.3 статті 95 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2569- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити пункт
95.3 статті 95 в поточній редакції Податкового
кодексу України).
-2570- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити.
-2571- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Підпункт 1 пункту 13 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) У пункті 95.3 статті 95 після абзацу
першого доповнити абзацами такого змісту:
««У
разі
несплати
протягом
60
календарних днів з дня надіслання (вручення)
платнику податків податкової вимоги суми
податкового боргу, що перевищує 1 мільйон
гривень, контролюючий орган має право
звернутися до суду з обґрунтованою заявою
(клопотанням) за встановленням тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України - до
повного погашення такого боргу. Тимчасове
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України
встановлюється як забезпечувальний захід
виконання судового рішення або рішення
керівника контролюючого органу щодо
стягнення суми податкового боргу. У разі
запровадження
такого
обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону. В день повного погашення
податкового боргу, контролюючий орган
інформує про зазначене керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, що є підставою для негайного
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.» . У
зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати
абзацами шостим та сьомим;»;
-2572- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Враховано у змінах
до пункту 87.13 статті
87

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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1) у пункті 95.3 після абзацу першого
доповнити абзацами такого змісту:
«У разі несплати протягом 120
календарних днів з дня надіслання (вручення)
платнику податків податкової вимоги суми
податкового боргу, що перевищує 15
мільйонів гривень, контролюючий орган має
право звернутися до суду з обґрунтованою
заявою (клопотанням) за встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника такого платника податків за межі
України - до повного погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.».
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;»
-2573- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Підпункт 1 Пункту 15 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2574- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити.
-2575- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 13 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) У пункті 95.3 статті 95 після абзацу
першого доповнити абзацами такого змісту:
««У
разі
несплати
протягом
60
календарних днів з дня надіслання (вручення)
платнику податків податкової вимоги суми
податкового боргу, що перевищує 5 мільйонів
гривень, контролюючий орган має право
звернутися до суду з обґрунтованою заявою
(клопотанням) за встановленням тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України - до
повного погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
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охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.» .
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;»;
-2576- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 розділу І виключити.
-2577- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2578- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 95.3 статті 95 Розділу II
законопроєкту
виключити
(залишити
попередню редакцію пункту).
-2579- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац перший пункту 95.3 статті 95
Розділу II законопроєкту викласти у такій
редакції: (без включення нових абзаців).
Стягнення коштів платника податків з
рахунків у банках, обслуговуючих такого
платника податків, та з рахунків платників
податків
у
системі
електронного
адміністрування податку на додану вартість,
відкритих в центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів, здійснюється за рішенням суду, яке
направляється до виконання контролюючим
органам, у розмірі суми податкового боргу або
його частини.
-2580- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
Враховано у п. 87.13
статті 87

Відхилено

Виключити
140

“У разі несплати протягом 30 календарних

-2581- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено
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днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 1 мільйон гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду
за
встановленням
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України — до
повного погашення такого боргу.

У абзаці другому підпункту 1 пункту 15
розділу I слова «має право звернутися до суду
за
встановленням»
замінити
словами
«звертається до суду щодо встановлення».
-2582- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци другий - п’ятий підпункту 1 пункту
15 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«У разі несплати протягом 40 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 10 мільйонів гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
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тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.».
-2583- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-2584- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-2585- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 15
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«У
разі
несплати
протягом
120
календарних днів з дня надіслання (вручення)
платнику податків податкової вимоги суми
податкового боргу, що перевищує 20
мільйонів гривень, контролюючий орган має
право звернутися до суду з обґрунтованою
заявою (клопотанням) за встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника такого платника податків за межі
України - до повного погашення такого
боргу.».
-2586- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзац другий підпункту 1 пункту 15
розділу І викласти в такій редакції: «У разі
несплати протягом 30 календарних днів з дня
надіслання (вручення) платнику податків
податкової вимоги суми податкового боргу,
що
перевищує
1
мільйон
гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду
із
позовом
про
встановлення
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника такого платника податків за межі
України — до повного погашення такого
боргу, крім випадку, коли на дату подання
такого позову наявні не погашені у повному
обсязі
зобов’язання
держави
щодо
повернення такому платнику податків

Відхилено
Враховано у змінах
до пункту 87.13 статті
87
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помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань, зобов’язання з
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, зобов’язання державних
унітарних підприємств та господарських
товариства, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток) належить державі,
та господарських товариств, 50 і більше
відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться
у
статутних
капіталах
господарських
товариств, частка держави в яких становить
100 відсотків, якщо загальна сума таких
непогашених
зобов’язань
держави
та
зазначених суб’єктів перед платником
податків дорівнює або перевищує суму
податкового боргу такого платника податків».
-2587- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити абзац
-2588- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-2589- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

27. В абзаці другому підпункту 1 пункту 15
розділу І цифри «30» замінити цифрами
«180»;
-2590- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Абзац другий, пятий підпункту 1 пункту 15
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «У разі несплати протягом 180
календарних днів з дня надіслання (вручення)
платнику податків податкової вимоги суми
податкового боргу, що перевищує 20
мільйонів гривень, контролюючий орган має
право звернутися до суду з обґрунтованою
заявою (клопотанням) за встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника такого платника податків за межі
України - до повного погашення такого
боргу.»
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«В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.»
-2591- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
В абзаці другому пункту 95.3 статті 95
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: цифру «30» замінити цифрою
«90»; цифру та слово «1 мільйон» замінити
цифрою та словом «5 мільйонів»; слово
«звернутися» замінити словами «ініціювати
звернення»
-2592- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці другому пункту 95.5 статті 95
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «без звернення до
суду» доповнити наступними словами,
знаками та цифрами «, за умови якщо такий
податковий борг перевищує 10 мільйонів
гривень та не сплачується протягом 90
календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку його сплати, та відсутні
зобов’язання держави щодо повернення
такому платнику податків помилково та/або
надміру
сплачених
ним
грошових
зобов’язань»
-2593- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці третьому пункту 15 розділу І
цифру та слово «1 мільйон» замінити цифрами
«4 мільйони».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-2594- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 1 пункту 15
розділу І слово та цифру «1 мільйон» замінити
словом та цифрою «2 мільйони».
-2595- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 15
розділу І доповнити новим речення такого
змісту:
«Така підстава на застосовується якщо
перед платником податків існує не погашена
заборгованість держави із повернення такому
платнику податків помилково та/або надміру
сплачених ним грошових зобов’язань, з
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, заборгованість державних
унітарних підприємств та господарських
товариств, частка держави в яких становить
100
відсотків,
якщо
загальна
сума
непогашеної заборгованості держави та
зазначених суб’єктів перед платником
податків дорівнює або перевищує суму
податкового боргу такого платника податків».
-2596- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці другому підпункту 1 пункт 15
розділу І законопроекту (щодо змін до пункту
95.3 статті 95 ПКУ) цифри «30» замінити
цифрами «180».
-2597- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У змінах до пункту
87.13 статті 87

Відхилено

Відхилено

95.3. Стягнення коштів з рахунків
платника податків у банках, обслуговуючих
такого платника податків, та з рахунків
платників податків у системі електронного
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

адміністрування податку на додану вартість,
відкритих в центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних
коштів, здійснюється за рішенням суду, яке
направляється до виконання контролюючим
органам, у розмірі суми податкового боргу або
його частини.
У разі несплати протягом 30 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 1 мільйон гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду
за
встановленнямтимчасового
обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України - до
повного погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
Не пізніше робочого дня, що настає за
днем повного погашення податкового боргу,
контролюючий орган інформує про зазначене
керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, що є підставою для
скасування
встановленого
тимчасового
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Висновки, обґрунтування

обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.
Контролюючий орган звертається до суду
щодо надання дозволу на погашення усієї
суми податкового боргу за рахунок майна
платника податків, що перебуває у податковій
заставі.
Рішення суду щодо надання вказаного
дозволу є підставою для прийняття
контролюючим
органом
рішення
про
погашення усієї суми податкового боргу.
Рішення контролюючого органу підписується
керівником
(його
заступником
або
уповноваженою особою) контролюючого
органу та скріплюється гербовою печаткою
контролюючого органу. Перелік відомостей,
які зазначаються у такому рішенні,
встановлюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
-2598- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 1 пункту 15
Розділу
I
законопроекту
слова
«30
календарних днів» замінити на «45 робочих
днів»;
-2599- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 1 пункту 15
Розділу I законопроекту слова «1 мільйон»
замінити на «3 мільйони»;
-2600- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий пункту 1 пункту 15 розділу І
викласти в такій редакції:
«У разі несплати без поважних причин
протягом 30 календарних днів з дня
надіслання (вручення) платнику податків
податкової вимоги суми податкового боргу,
що
перевищує
1
мільйон
гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду
за
встановленням
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника такого

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
У змінах до пункту
87.13 статті 87
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Висновки, обґрунтування

платника податків, відповідального за
погашення податкового боргу, за межі
України — до повного погашення такого
боргу. До поважних причин відносяться,
поміж інших, наявність заборгованості із
виплати заробітної плати, затримка в оплаті
товарів та/або робіт (послуг), поставлених
платником
податків
державним
підприємствам, установам та організаціям,
затримка в наданні платнику податків
бюджетного відшкодування з податку на
додану вартість та інші причини, зумовлені
невиконанням
та/або
неналежним
виконанням
зі
сторони
державних
підприємств,
установ,
організацій,
контролюючих та/або інших державних
органів».
-2601- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 1 пункту 15
розділу І цифри «30» замінити цифрами «45».
-2602- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий, п’ятий підпункту 1 пункту
15 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«У разі несплати протягом 90 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 20 мільйонів гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.»
«В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
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для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.».
-2603- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
В абзаці другому пункту 95.3 статті 95
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
цифру «30» замінити цифрою «90»;
цифру та слово «1 мільйон» замінити
цифрою та словом «5 мільйонів»;
слово «звернутися» замінити словами
«ініціювати звернення»
-2604- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці другому пункту 95.5 статті 95
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «без звернення до
суду» доповнити наступними словами,
знаками та цифрами «, за умови якщо такий
податковий борг перевищує 10 мільйонів
гривень та не сплачується протягом 90
календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку його сплати, та відсутні
зобов’язання держави щодо повернення
такому платнику податків помилково та/або
надміру
сплачених
ним
грошових
зобов’язань»
-2605- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац другий пункту 95.3. Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«У
разі
несплати
протягом
365
календарних днів з дня надіслання (вручення)
платнику податків податкової вимоги суми
податкового боргу, що перевищує 20 мільйон
гривень, контролюючий орган має право
звернутися до суду за встановленням

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України.
Обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України не може
перевищувати 20 календарних днів.»
-2606- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
10. В абзаці третьому пункту 15 розділу І
цифри «30» замінити цифрами «60».
-2607- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 15 Розділу І виключити
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-2608- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзаці другому пункту 95.3 статті 95
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
цифру «30» замінити цифрою «90»; цифру
та слово «1 мільйон» замінити цифрою та
словом «5 мільйонів»; слово «звернутися»
замінити словами «ініціювати звернення»
-2609- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці другому пункту 95.5 статті 95
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «без звернення до
суду» доповнити наступними словами,
знаками та цифрами «, за умови якщо такий
податковий борг перевищує 10 мільйонів
гривень та не сплачується протягом 90
календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку його сплати, та відсутні
зобов’язання держави щодо повернення
такому платнику податків помилково та/або
надміру
сплачених
ним
грошових
зобов’язань»
-2610- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків — боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Після абзацу другого підпункту 1 пункту
15 розділу І законопроекту доповнити новими
абзацами такого змісту:
"Не допускається тимчасове обмеження у
праві виїзду керівника платника податків –
боржника за межі України:
- якщо керівником платника податків –
боржника є іноземець, або особа без
громадянства;
- керівників платників податків, які є
державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі"
-2611- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці другому підпункту 1 пункт 15
розділу І законопроекту (щодо змін до пункту
95.3 статті 95 ПКУ) цифру та слова «1 мільйон
гривень» замінити цифрами та словами «500
розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року», а слова «керівника
такого платника податків за межі України» словами «керівника такої юридичної особи
платника
податків-боржника
за
межі
України».
-2612- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено тому що
закон про тимчасове
обмеження
застосовується
виключно до громадян
України

Абзац третій підпункту 1 пункту 15
розділу I виключити.
-2613- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У підпункті 1 пункту 15, в абзаці третьому
слова «або рішення керівника контролюючого
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контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.

органу щодо стягнення суми податкового
боргу» вилучити;
-2614- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено

Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення щодо стягнення суми податкового
боргу.
-2615- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-2616- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-2617- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити абзац
-2618- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-2619- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
В абзаці третьому пункту 95.3 статті 95
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова «або рішення керівника
контролюючого органу» виключити
-2620- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац третій підпункту 1 пункт 15 розділу
І законопроекту (щодо змін до пункту 95.3
статті 95 ПКУ) виключити.

Відхилено

Відхилено
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-2621- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Абзац третій підпункту 1 пункту 15
Розділу I законопроекту виключити;
-2622- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
В абзаці третьому пункту 95.3 статті 95
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова «або рішення керівника
контролюючого органу» виключити
-2623- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац другий пункту 1 пункту 15 розділу І
викласти в такій редакції:
«У разі несплати без поважних причин
протягом 30 календарних днів з дня
надіслання (вручення) платнику податків
податкової вимоги суми податкового боргу,
що перевищує 1 мільйон гривень, за
відсутності заборгованості держави перед
платником податків щодо повернення
помилково
та/або
надміру
сплачених
сплачених ним грошових зобов’язань,
контролюючий орган має право звернутися до
суду
за
встановленням
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України — до
повного погашення такого боргу».
-2624- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац третій пункту 95.3. Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу та не може перевищувати
20 календарних днів».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
Враховано у змінах
до пункту 87.13 статті
87

Відхилено
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У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків — боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2625- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзаці третьому пункту 95.3 статті 95
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова «або рішення керівника
контролюючого органу» виключити
-2626- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 15
розділу I слово «запровадження» замінити
словами «прийняття судом рішення про
встановлення».
-2627- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

у змінах до пункту
87.13

У підпункті 1 пункту 15, в абзаці
четвертому слова «запровадження такого
обмеження» замінити словами «вступу в дію
судового рішення про запровадження такого
обмеження»;
-2628- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

у змінах до пункту
87.13

У разі запровадження судового рішення
щодо забезпечувального заходу в вигляді
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України,
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного кордону
та керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження.
-2629- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

у змінах до пункту
87.13

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2630- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-2631- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити абзац
-2632- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Відхилено
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У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган протягом двох робочих
днів зобов'язаний повідомити про це
керівника платника податків — боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону.
-2633- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-2634- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 95.3 статті 95 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
абзац такого змісту «У разі запровадження
такого обмеження контролюючий орган в
одноденний строк повідомляє про це
керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону.» виключити
-2635- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці четвертому підпункту 1 пункт 15
розділу І законопроекту (щодо змін до пункту
95.3 статті 95 ПКУ) слова «керівника
платника податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження» замінити словами
«керівника юридичної особи платника
податків-боржника,
стосовно
якого
встановлено обмеження».

Відхилено

Відхилено

у змінах до пункту
87.13
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Висновки, обґрунтування

-2636- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 15
Розділу I законопроекту викласти у такій
редакції:
«У разі прийняття судового рішення про
запровадження тимчасового обмеження у
праві виїзду для керівника платника податків
— боржника, контролюючий орган в
одноденний строк після набрання чинності
рішення суду, повідомляє про центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.»;
-2637- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 95.3 статті 95 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
абзац такого змісту «У разі запровадження
такого обмеження контролюючий орган в
одноденний строк повідомляє про це
керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону.» виключити
-2638- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац третій пункту 95.3. Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган протягом трьох годин
після запровадження обмеження повідомляє
про це керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону. У разі якщо
контролюючий орган не повідомив керівника
платника податків – боржника, стосовно якого

у змінах до пункту
87.13

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Не пізніше робочого дня, що настає за
днем повного погашення податкового боргу,
контролюючий орган інформує про зазначене
керівника платника податків — боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, що є підставою для
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків — боржника за межі України.”

Пропозиції та поправки до проекту

встановлено
обмеження
протягом
встановленого
строку,
рішення
про
запровадження такого обмеження підлягає
скасуванню.
-2639- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 95.3 статті 95 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
абзац такого змісту «У разі запровадження
такого обмеження контролюючий орган в
одноденний строк повідомляє про це
керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону.» виключити
-2640- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 15
розділу I слова «що є підставою для
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України»
виключити.
-2641- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-2642- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-2643- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 15
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
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охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.».
-2644- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити абзац
-2645- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Відхилено

Не пізніше робочого дня, що настає за
днем повного погашення податкового боргу,
контролюючий
орган
зобов'язаний
поінформувати про зазначене керівника
платника податків — боржника, стосовно
якого
встановлено
обмеження,
та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, що є підставою для
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків — боржника за межі України.”
-2646- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

у змінах до пункту
87.13

Відхилено

виключити
-2647- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

28. Абзац пятий підпункту 1 пункту 15
розділу І викласти в такій редакції:
“Наступного робочого дня, що настає за
днем повного погашення податкового боргу,
контролюючий орган інформує про зазначене
керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, що є підставою для
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України. Обмін
інформацією
з
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну

у змінах до пункту
87.13
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політику у сфері охорони державного кордону
відбувається в електронному вигляді”.
-2648- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці п’ятому підпункту 1 пункт 15
розділу І законопроекту (щодо змін до пункту
95.3 статті 95 ПКУ) слова «керівника
платника податків – боржника за межі
України» замінити словами «керівника
юридичної
особи
платника
податківборжника за межі України».
-2649- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 15
Розділу I законопроекту викласти у такій
редакції:
«Протягом одного робочого дня, що настає
за днем повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків —
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для скасування встановленого тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків — боржника за межі України.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону протягом 24 годин з
моменту отримання повідомлення про
погашення податкового боргу скасовує
рішення про тимчасове обмеження у праві
виїзду керівника відповідного платника

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

у змінах до пункту
87.13

Відхилено
у змінах до пункту
87.13
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податків, стосовно якого встановлено
обмеження.”;
-2650- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац 5 підпункту 1 пункту 15 розділу І
викласти в такій редакції: “
Наступного робочого дня, що настає за
днем повного погашення податкового боргу,
контролюючий орган інформує про зазначене
керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, що є підставою для
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України. Обмін
інформацією
з
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного кордону
відбувається в електронному вигляді”.
-2651- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац четвертий пункту 95.3. Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«Не пізніше робочого дня, що настає за
днем 20-денного обмеження у праві виїзду,
контролюючий орган скасовує встановлене
обмеження та інформує про зазначене
керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, що є підставою для
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.»
-2652- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

у змінах до пункту
87.13

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 15
розділу І викласти в такій редакції:
“Наступного робочого дня, що настає за днем

у змінах до пункту
87.13

Відхилено
у змінах до пункту
87.13

Відхилено
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повного погашення податкового боргу,
контролюючий орган інформує про зазначене
керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, що є підставою для
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України. Обмін
інформацією
з
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного кордону
відбувається в електронному вигляді.
Інформація щодо тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника платника податків –
боржника за межі України вноситься до
інформаційних баз даних”.
-2653- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

29. Після абзацу п’ятого підпункту 1
пункту 15 розділу І додати абзац:
“Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
формує та веде в електронному вигляді Реєстр
керівників платника податків – боржника,
стосовно яких встановлено обмеження у праві
виїзду за межі України. Порядок ведення
Реєстру затверджується центральним органом
виконавчої влади що формує та реалізує
фінансову політику”.
-2654- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

у змінах до пункту
14.1.213

Після абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 15
розділу І додати абзац:
“Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
формує та веде в електронному вигляді Реєстр
керівників платника податків – боржника,
стосовно яких встановлено обмеження у праві
виїзду за межі України. Порядок ведення
Реєстру затверджується центральним органом

у змінах до пункту
14.1.213

Відхилено

792

№

146

Редакція, прийнята в першому читанні

У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

виконавчої влади що формує та реалізує
фінансову політику”.
-2655- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У абзаці шостому підпункту 1 пункту 15
розділу I слова «шостим та сьомим» замінити
словами «п’ятим та шостим».
-2656- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-2657- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) У пункті 95.3 статті 95 після абзацу
першого доповнити абзацами такого змісту:
«У разі несплати протягом 180 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 5 мільйонів гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення
такого
боргу.
Тимчасове
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України
встановлюється як забезпечувальний захід
виконання судового рішення або рішення
керівника контролюючого органу щодо
стягнення суми податкового боргу. У разі
запровадження
такого
обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону. В день повного погашення
податкового боргу, контролюючий орган
інформує про зазначене керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
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встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, що є підставою для негайного
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.» . У
зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати
абзацами шостим та сьомим;»
-2658- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1) пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: « У
пункті 95.3 статті 95 після абзацу першого
доповнити абзацами такого змісту: «У разі
несплати протягом 60 календарних днів з дня
надіслання (вручення) платнику податків
податкової вимоги суми податкового боргу,
що перевищує 10 мільйонів гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення
такого
боргу.
Тимчасове
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України
встановлюється як забезпечувальний захід
виконання судового рішення або рішення
керівника контролюючого органу щодо
стягнення суми податкового боргу. У разі
запровадження
такого
обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону. В день повного погашення
податкового боргу, контролюючий орган
інформує про зазначене керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
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встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону, що є підставою для негайного
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.» . У
зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати
абзацами шостим та сьомим;»
-2659- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-2660- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-2661- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

16. Підпункт 1 пункту 15 розділу І
викласти в наступній редакції:
«1) у пункті 95.3 після абзацу першого
доповнити абзацами такого змісту:
“У
разі
несплати
протягом
180
календарних днів з дня надіслання (вручення)
платнику податків податкової вимоги суми
податкового боргу, що перевищує 15
мільйонів гривень, контролюючий орган має
право звернутися до суду з обґрунтованою
заявою (клопотанням) за встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника такого платника податків за межі
України - до повного погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
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встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.»
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;»;
-2662- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 95.3 статті 95 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзаци такого змісту:
«У разі несплати протягом 30 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 1 мільйон гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду
за
встановленням
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України - до
повного погашення такого боргу. Тимчасове
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України
встановлюється як забезпечувальний захід
виконання судового рішення або рішення
керівника контролюючого органу щодо
стягнення суми податкового боргу. У разі
запровадження
такого
обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
враховано у змінах
до п. 87.13
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встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону. Не пізніше робочого дня, що настає
за днем повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони державного кордону, що є підставою
для скасування встановленого тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.»
виключити;
у зв’язку з цим абзаци шостий та сьоми
вважати абзацами другим та третім
-2663- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 95.3 статті 95 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
абзац такого змісту «У разі несплати протягом
30 календарних днів з дня надіслання
(вручення) платнику податків податкової
вимоги суми податкового боргу, що
перевищує 1 мільйон гривень, контролюючий
орган має право звернутися до суду за
встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.» виключити
-2664- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
враховано у змінах
до п. 87.13

Відхилено
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В абзаці шостому підпункту 1 пункт 15
розділу І законопроекту (щодо змін до пункту
95.3 статті 95 ПКУ) слова «шостим та
сьомим» замінити словами «п’ятим та
шостим».
-2665- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1) пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
« У пункті 95.3 статті 95 після абзацу
першого доповнити абзацами такого змісту:
«У разі несплати протягом 180 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 10 мільйонів гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду з обґрунтованою заявою (клопотанням)
за встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника
контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
В день повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
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охорони державного кордону, що є підставою
для негайного скасування встановленого
тимчасового обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі України.»
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами шостим та сьомим;
-2666- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 95.3 статті 95 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзаци такого змісту: «У разі несплати
протягом 30 календарних днів з дня
надіслання (вручення) платнику податків
податкової вимоги суми податкового боргу,
що
перевищує
1
мільйон
гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду
за
встановленням
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України - до
повного погашення такого боргу. Тимчасове
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України
встановлюється як забезпечувальний захід
виконання судового рішення або рішення
керівника контролюючого органу щодо
стягнення суми податкового боргу. У разі
запровадження
такого
обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону. Не пізніше робочого дня, що настає
за днем повного погашення податкового
боргу, контролюючий орган інформує про
зазначене керівника платника податків –
боржника, стосовно якого встановлено
обмеження, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
враховано у змінах
до п. 87.13
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охорони державного кордону, що є підставою
для скасування встановленого тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.»
виключити;
у зв’язку з цим абзаци шостий та сьоми
вважати абзацами другим та третім
-2667- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 95.3 статті 95 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
абзац такого змісту «У разі несплати протягом
30 календарних днів з дня надіслання
(вручення) платнику податків податкової
вимоги суми податкового боргу, що
перевищує 1 мільйон гривень, контролюючий
орган має право звернутися до суду за
встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.» виключити
-2668- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 95.3 статті 95 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзаци такого змісту:
«У разі несплати протягом 30 календарних
днів з дня надіслання (вручення) платнику
податків податкової вимоги суми податкового
боргу, що перевищує 1 мільйон гривень,
контролюючий орган має право звернутися до
суду
за
встановленням
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника такого
платника податків за межі України - до
повного погашення такого боргу.
Тимчасове обмеження у праві виїзду
керівника платника податків – боржника за
межі
України
встановлюється
як
забезпечувальний захід виконання судового
рішення
або
рішення
керівника

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
враховано у змінах
до п. 87.13
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2) у абзаці другому пункту 95.5 словами та
цифрами “, за умови якщо такий податковий
борг перевищує 5 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 90 календарних днів,

Пропозиції та поправки до проекту

контролюючого органу щодо стягнення суми
податкового боргу.
У разі запровадження такого обмеження
контролюючий орган в одноденний строк
повідомляє про це керівника платника
податків – боржника, стосовно якого
встановлено обмеження, та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного
кордону.
Не пізніше робочого дня, що настає за
днем повного погашення податкового боргу,
контролюючий орган інформує про зазначене
керівника платника податків – боржника,
стосовно якого встановлено обмеження, та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
державного кордону, що є підставою для
скасування
встановленого
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника платника
податків – боржника за межі України.»
виключити;
-2669- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 95.3 статті 95 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
абзац такого змісту «У разі несплати протягом
30 календарних днів з дня надіслання
(вручення) платнику податків податкової
вимоги суми податкового боргу, що
перевищує 1 мільйон гривень, контролюючий
орган має право звернутися до суду за
встановленням тимчасового обмеження у
праві виїзду керівника такого платника
податків за межі України - до повного
погашення такого боргу.» виключити
-2670- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
враховано у змінах
до п. 87.13

Відхилено

2) у абзаці другому пункту 95.5 слова
«перевищує 5 мільйонів гривень та»
виключити.
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наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань” виключити.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2671- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції: «2) у абзаці другому пункту
95.5 після слів «відсутні зобов’язання держави
щодо повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань» доповнити словами
«бюджетного відшкодування податку на
додану вартість».
-2672- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції: «2) у абзаці другому пункту
95.5 слова «перевищує 5 мільйонів гривень
та» виключити.»
-2673- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

2) у абзаці другому пункту 95.5 слова та
цифри “перевищує 5 мільйонів гривень та”
виключити.
-2674- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції: «2) у абзаці другому пункту
95.5 слова «перевищує 5 мільйонів гривень
та» виключити.»
-2675- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І проєкту
викласти в такій редакції:
«2) у абзаці другому пункту 95.5 слова
«перевищує 5 мільйонів гривень та»
виключити.»
-2676- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) у абзаці другому пункту 95.5:
слова «перевищує 5 мільйонів гривень та»
виключити;
слова «та відсутні зобов’язання держави
щодо повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань» замінити словами «та
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відсутні
зобов’язання
держави
щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових
зобов’язань,
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість».
-2677- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) у абзаці другому пункту 95.5 слова
«перевищує 5 мільйонів гривень та»
виключити.»
-2678- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 проекту Закону
викласти в наступній редакції:"2) у абзаці
другому пункту 95.5 слова та цифри "5
мільйонів гривень" замінити словами "1
мільйон гривень".
-2679- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац другий пункту 95.5. статті 95
Податкового Кодексу України залишити в
чинній редакції.
-2680- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)

Відхилено

У частині п’ятнадцятій розділу І
законопроекту виключити пункт 2 (а саме,
виключити зміни до пункту 95.5 статті 95
ПКУ).
-2681- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) абзац другий пункту 95.5 викласти у
такій редакції:
У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошових зобов’язань
та/або пені, самостійно визначених платником
податків у податкових деклараціях або
уточнюючих розрахунках, що подаються
контролюючому органу в установлені цим
Кодексом строки, стягнення коштів за
рахунок готівки, що належить такому
платнику податків, та/або коштів з рахунків
такого платника у банках здійснюється за
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рішенням керівника (його заступника або
уповноваженої особи) контролюючого органу
без звернення до суду.
-2682- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Абз. 2 п. 95.5 статті 95 Податкового
кодексу України сформувати в такій редакції
"за умови відсутості зобов’язання держави
щодо повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань."
-2683- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошових зобов’язань
та/або пені, визначених платником податків у
податкових деклараціях або уточнюючих
розрахунках, що подаються контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки,
стягнення коштів за рахунок готівки, що
належить такому платнику податків, та/або
коштів з рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 8,5 мільйона гривень та не
сплачується протягом 90 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань.».
-2684- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-2685- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І
законопроєкту викласти в такій редакції: «2) у
абзаці другому пункту 95.5 цифру «5»
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замінити на цифру «1», цифру «90» замінити
на цифру «60».
-2686- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

-2687- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 2 пункту 15 розділу І виключити

Відхилено

-2688- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац другий пункту 95.5 статті 95
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошових зобов’язань
та/або пені, визначених платником податків у
податкових деклараціях або уточнюючих
розрахунках, що подаються контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки,
стягнення коштів за рахунок готівки, що
належить такому платнику податків, та/або
коштів з рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 10 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 90 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань.».
-2689- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Підпункт 2) пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
"2) у абзаці другому пункту 95.5 слова та
цифри “такий податковий борг перевищує 5
мільйонів гривень та не сплачується протягом
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90 календарних днів, наступних за останнім
днем граничного строку його сплати, та”
виключити."
Обгрунутвання: згідно з чинною редакцією
Податкового кодексу стягнення коштів в
рахунок погашення податкового боргу за
рішенням керівника контролюючого органу
без звернення до суду здійснюється за таких
умов: якщо такий податковий борг перевищує
5 мільйонів гривень; якщо борг не сплачений
протягом 90 календарних днів, наступних за
останнім днем граничного строку його
сплати; якщо відсутнє зобов’язання держави
щодо повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань. Натомість, змінами до
п. 95.5 ст. 95 ПКУ пропонується спростити
процедуру погашення податкового боргу,
виключивши ці три умови застосування
стягнення за рішенням керівника. Проте,
запропоноване скасування умови існування
зустрічних зобов’язань держави в частині
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
коштів є таким, що порушує принцип
збалансованості
забезпечення
у
регуляторній діяльності балансу інтересів
суб’єктів господарювання, громадян та
держави. Відтак, пропонується залишити в
редакції п. 95.5 ст. 95 ПКУ положення, які
стосуються
необхідності
врахування
зобов’язань держави щодо повернення
відповідному платникові податків помилково
та/або надміру сплачених ним грошових
зобов’язань під час застосування механізмів
погашення податкового боргу такого
платника податків.
-2690- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

14. Підпункт 2 пункту 16 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
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Висновки, обґрунтування

Дана поправка пропонує не виключити з
Податкового
кодексу
норми,
які
встановлюють виняткові випадки, коли за
рішення керівника контролюючого органу без
звернення до суду може бути накладено
стягнення на кошти з банківських рахунків
платника податків.
Тепер така ситуація стане не винятковою, а
звичною практикою контролюючих органів.
-2691- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

підпункт 2 пункту 15 Розділу І проекту
виключити
-2692- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

викласти в новій редакції:
2) у абзаці другому пункту 95.5 словами та
цифрами “, за умови якщо такий податковий
борг перевищує 1 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 90 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань” виключити.
-2693- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-2694- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І виключити.
-2695- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці другому пункту 95.5 статті 95
Податкового кодексу України після слів та
знаку «беззвернення до суду.» замінити
знаком та словами в такій редакції «, за умови
якщо такий податковий борг перевищує 5
мільйонів гривень та не сплачується протягом
120 календарних днів, наступних за останнім
днем граничного строку його сплати, та
відсутні
зобов’язання
держави
щодо

Відхилено
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повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань.».
-2696- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)
Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац другий пункту 95.5 статті 95
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошових зобов’язань
та/або пені, визначених платником податків у
податкових деклараціях або уточнюючих
розрахунках, що подаються контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки,
стягнення коштів за рахунок готівки, що
належить такому платнику податків, та/або
коштів з рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 10 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 120 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань»
-2697- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) у абзаці другому пункту 95.5 цифру та
слово «5 мільйонів» замінити цифрою та
словом «1 мільйон».
-2698- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 2 пункту 15 розділу І виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-2699- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) Абзац другий пункту 95.5. викласти в
наступній редакції: «У разі якщо податковий
борг виник у результаті несплати грошових
зобов’язань
та/або
пені,
визначених
платником податків у податкових деклараціях
або уточнюючих розрахунках, що подаються
контролюючому органу в установлені цим
Кодексом строки, стягнення коштів за
рахунок готівки, що належить такому
платнику податків, та/або коштів з рахунків
такого платника у банках здійснюється за
рішенням керівника (його заступника або
уповноваженої особи) контролюючого органу
без звернення до суду, за умови якщо такий
податковий борг перевищує 6,5 мільйона
гривень та не сплачується протягом 180
календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку його сплати, та відсутні
зобов’язання держави щодо повернення
такому платнику податків помилково та/або
надміру
сплачених
ним
грошових
зобов’язань».»;
-2700- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

17. Підпункт 2 пункту 15 розділу І
викласти в наступній редакції:
«2) у абзаці другому пункту 95.5 цифри «5»
та «90» замінити цифрами «5,5» та «180»
відповідно.»»;
-2701- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту – виключити
-2702- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2) пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«Внести зміни до абзацу другого пункту 95.5.
статті 95 Податкового кодексу України: «У
разі якщо податковий борг виник у результаті
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несплати грошових зобов’язань та/або пені,
визначених платником податків у податкових
деклараціях або уточнюючих розрахунках, що
подаються
контролюючому
органу
в
установлені цим Кодексом строки, стягнення
коштів за рахунок готівки, що належить
такому платнику податків, та/або коштів з
рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 6 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 180 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань».
-2703- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції:
«у абзаці другому пункту 95.5 слова та
цифри “, за умови якщо такий податковий
борг перевищує 5 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 90 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань” замінити на «за
умови якщо відсутні зобов’язання держави
щодо повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань».
-2704- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
наступній редакції:
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«2) у абзаці другому пункту 95.5 цифри «5»
та «90» замінити цифрами «9,5» та «90»
відповідно.»»;
-2705- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
абзац другий пункту 95.5 викласти в такій
редакції:
«У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошового зобов'язання
та/або пені, визначених платником податків у
податковій декларації або уточнюючому
розрахунку, що подається контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки,
стягнення коштів за рахунок готівки, що
належить такому платнику податків, та/або
коштів з рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 5 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 90 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань.»
-2706- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-2707- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац другий пункту 95.5 статті 95
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошових зобов’язань
та/або пені, визначених платником податків у
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податкових деклараціях або уточнюючих
розрахунках, що подаються контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки,
стягнення коштів за рахунок готівки, що
належить такому платнику податків, та/або
коштів з рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 10 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 180 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань».
-2708- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу
законопроекту виключити
-2709- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 2 пункту 15 розділу І
законопроекту викласти у такій редакції:
"2) у абзаці другому пункту 95.5 цифру "5"
замінити цифрою "1"
-2710- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Підпункт 2 пункт 15 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 95.5
статті 95 ПКУ) викласти в такій редакції: «2) в
абзаці другому пункту 95.5 цифри «90»
замінити цифрами «180».
-2711- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«абзаци перший та другий пункту 95.7
статті 95 викласти в такій редакції:
«95.7. Продаж майна платника податків
здійснюється
на
товарних
біржах,
організованих ринках капіталу та/або через
торгівельні організації. Продаж майна
платника податків на товарних біржах та
організованих ринках капіталу здійснюється у
такому порядку:"
-2712- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«підпункти 95.7.1., 95.7.2. та 95.7.3. пункту
95.7 статті 95 викласти в такій редакції:
«95.7.1. продукція та інші речі, визначені
родовими ознаками, підлягають продажу за
кошти виключно на біржових торгах, які
проводяться товарними біржами, що створені
відповідно до законодавства про товарні біржі
і визначені контролюючим органом на
конкурсних засадах;
95.7.2. цінні папери та інші фінансові
інструменти - на організованих ринках
капіталу
у
порядку,
встановленому
законодавством про ринки капіталу;
95.7.3. інше майно, об'єкти рухомого чи
нерухомого майна, а також цілісні майнові
комплекси підприємств підлягають продажу
за кошти виключно на цільових аукціонах
(біржових торгах), які організовуються за
поданням
відповідного
контролюючого
органу на товарних біржах.»
-2713- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«абзац перший пункту 95.8 статті 95
викласти в такій редакції:
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«95.8. Майно, що швидко псується, а також
інше майно, обсяги якого не є достатніми для
організації біржових торгів, підлягають
продажу за кошти на комісійних умовах через
торгівельні
організації,
визначені
контролюючим органом на конкурсних
засадах.»
-2714- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 95.11. статті 95 викласти в такій
редакції:
«95.11. Не проводиться оцінка майна, яке
має біржовий курс, розрахований товарною
біржею відповідно до законодавства про
товарні біржі.»
-2715- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 95.13. статті 95 викласти в такій
редакції:
«95.13. Під час продажу майна на товарних
біржах
контролюючий
орган
укладає
відповідний договір з учасником торгів, який
вчиняє дії з продажу такого майна за
дорученням контролюючого органу на умовах
найкращої цінової пропозиції.»
-2716- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 95.17. статті 95 викласти в такій
редакції:
«95.17. Інформація про час та умови
проведення
біржових
торгів
майном
платників
податків
оприлюднюється
відповідною біржею.»
-2717- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ
нормою такого змісту:

I

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

законопроекту
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«пункт 95.21. статті 95 викласти в такій
редакції:
«95.21. Операції з продажу визначеного у
цій статті майна на біржових торгах, в тому
числі аукціонах, не підлягають нотаріальному
посвідченню.»
-2718- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І виключити.
-2719- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 2 пункту 15 розділу І проекту
виключити
-2720- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

у підпункті 2 пункту 15 розділу І проекту
цифру та слово "5 мільйонів" замінити
цифрою та словом "1 мільйон"
-2721- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

у підпункті 2 пункту 15 розділу І проекту
цифри "90" замінити цифрами "30";
-2722- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 2 пункту 15 розділу І проекту
викласти в такій редакції:
"2) абзаци другий – шостий пункту 95.5
виключити";
-2723- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції:
«у абзаці другому пункту 95.5 слова та
цифри “за умови якщо такий податковий борг
перевищує 5 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 90 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань” замінити на «, за
умови якщо відсутні зобов’язання держави
щодо повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним

Відхилено
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грошових зобов’язань та/або невиконані
контролюючим органом судові рішення на
користь платника податків, що набули
законної сили».
-2724- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «У
разі якщо податковий борг виник у результаті
несплати грошових зобов’язань та/або пені,
визначених платником податків у податкових
деклараціях або уточнюючих розрахунках, що
подаються
контролюючому
органу
в
установлені цим Кодексом строки, стягнення
коштів за рахунок готівки, що належить
такому платнику податків, та/або коштів з
рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу беззвернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 5 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 180 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань».
-2725- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 15 розділу І виключити.
-2726- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити підпункт 2 пункту 15 розділу І.
-2727- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац другий пункту 95.5 статті 95
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошових зобов’язань
та/або пені, визначених платником податків у
податкових деклараціях або уточнюючих
розрахунках, що подаються контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки,
стягнення коштів за рахунок готівки, що
належить такому платнику податків, та/або
коштів з рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 9,5 мільйона гривень та не
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сплачується протягом 180 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань».
-2728- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) Абзац другий пункту 95.5. викласти в
наступній редакції:
«У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошових зобов’язань
та/або пені, визначених платником податків у
податкових деклараціях або уточнюючих
розрахунках, що подаються контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки,
стягнення коштів за рахунок готівки, що
належить такому платнику податків, та/або
коштів з рахунків такого платника у банках
здійснюється за рішенням керівника (його
заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,
за умови якщо такий податковий борг
перевищує 5 мільйонів гривень та не
сплачується протягом 120 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного
строку його сплати, та відсутні зобов’язання
держави щодо повернення такому платнику
податків помилково та/або надміру сплачених
ним грошових зобов’язань».»;
-2729- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

2) у абзаці другому пункту 95.5 цифри «5»
та «90» замінити цифрами «5,5» та «120»
відповідно.»
-2730- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Підпункт 2 Пункту 15 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2731- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) у абзаці другому пункту 95.5 слова «та
відсутні
зобов’язання
держави
щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань» замінити словами «та
відсутня непогашена у повному обсязі
заборгованість держави щодо повернення
такому платнику податків помилково та/або
надміру
сплачених
ним
грошових
зобов’язань, бюджетного відшкодування
податку на додану вартість».
-2732- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 15 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) Абзац другий пункту 95.5. викласти в
наступній редакції: «У разі якщо податковий
борг виник у результаті несплати грошових
зобов’язань
та/або
пені,
визначених
платником податків у податкових деклараціях
або уточнюючих розрахунках, що подаються
контролюючому органу в установлені цим
Кодексом строки, стягнення коштів за
рахунок готівки, що належить такому
платнику податків, та/або коштів з рахунків
такого платника у банках здійснюється за
рішенням керівника (його заступника або
уповноваженої особи) контролюючого органу
без звернення до суду, за умови якщо такий
податковий борг перевищує 7 мільйонів
гривень та не сплачується протягом 120
календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку його сплати, та відсутні
зобов’язання держави щодо повернення
такому платнику податків помилково та/або
надміру
сплачених
ним
грошових
зобов’язань».»;
-2733- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

819

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 2 пункт 15 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 95.5
статті 95 ПКУ) виключити.
-2734- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)
Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) у абзаці другому пункту 95.5 слова
«перевищує 5 мільйонів гривень та»
виключити, а цифри «90» замінити цифрами
«120».
-2735- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції: «2) у абзаці другому пункту
95.5 цифру та слово «5 мільйонів» замінити
цифрою та словом «3 мільйони».
-2736- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 15 Розділу І виключити
-2737- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 2 пункту 15 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2738- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац другий пункту 95.5. статті 95
Розділу II законопроєкту викласти в такій
редакції:
У разі якщо податковий борг виник у
результаті несплати грошових зобов’язань
та/або пені, визначених платником податків у
податкових деклараціях або уточнюючих
розрахунках, що подаються контролюючому
органу в установлені цим Кодексом строки та
порядку, стягнення коштів за рахунок готівки,
що належить такому платнику податків,
та/або коштів з рахунків такого платника у
банках здійснюється за рішенням керівника
(його заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу без звернення до суду,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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якщо такий податковий борг перевищує 5
мільйонів гривень та не сплачується протягом
90 календарних днів, наступних за останнім
днем граничного строку його сплати, та
відсутні
зобов’язання
держави
щодо
повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним
грошових зобов’язань.
-2739- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац другий пункту 95.5. статті 95
Розділу
II
законопроєкту
виключити
(залишити чинну редакцію пункту).
-2740- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 15 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) у абзаці другому пункту 95.5 цифру та
слово «5 мільйонів» замінити цифрою та
словом «2 мільйони».
-2741- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
148

-2742- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Розділ І законопроекту після пункту 15
доповнити новим пунктом 16 такого змісту:
«16. У пункті 102.1 статті 102: в абзаці
першому слова та цифри «не пізніше
закінчення 1095 дня (2555 дня - у разі
проведення перевірки операції відповідно до
статей 39 і 39-2 цього Кодексу), що настає за
останнім днем граничного строку подання

Відхилено

Порушення ст. 116
Регламенту
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Пропозиції та поправки до проекту

податкової декларації» замінити словами та
цифрами «не пізніше закінчення 1095 дня
(2555 дня - у разі проведення перевірки
операції відповідно до статей 39 і 39-2 цього
Кодексу, 180 днів – у разі проведення
перевірки операцій, що є об’єктом
оподаткування податком на додану вартість
відповідно до розділу V цього Кодексу), що
настає за останнім днем граничного строку
подання податкової декларації»; абзац другий
викласти в такій редакції: «У разі подання
платником податку уточнюючого розрахунку
до податкової декларації або уточнюючої
декларації контролюючий орган має право
визначити суму податкових зобов’язань, в
межах поданих уточнень, за такою
податковою декларацією протягом 1095 днів
(2555 дня - у разі проведення перевірки
відповідно до статей 39 і 39-2 цього Кодексу,
180 днів – у разі проведення перевірки
операцій, що є об’єктом оподаткування
податком на додану вартість відповідно до
розділу V цього Кодексу) з дня подання
уточнюючого розрахунку (декларації)».
-2743- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«після абзацу шостого пункту 103.2. статті
103 доповнити новим абзацом сьомим такого
змісту:
«Якщо доходи виплачуються за цінними
паперами, права на які та права за якими
обліковуються на рахунку номінального
утримувача або депозитарія-кореспондента,
дозволяється застосування міжнародного
договору України з країною, резидентом якої
є клієнт (або клієнт клієнта) номінального
утримувача або депозитарія-кореспондента, в
частині звільнення від оподаткування або
застосування пониженої ставки податку, за

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

822

№

149

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

умови надання особі (податковому агенту)
таких документів:
а) заяви номінального утримувача або
депозитарія-кореспондента у довільній формі
яка повинна містити такі відомості – повне
найменування та адресу місцезнаходження
клієнта (або клієнта клієнта), кількість цінних
паперів,
належних
такому
клієнту,
найменування країн, резидентами якої є такий
клієнт, та положень міжнародного договору
України, відповідно до якого дохід підлягає
звільненню
від
оподаткування
або
застосуванню пониженої ставки податку.
б) документа, який підтверджує статус
податкового резидента клієнта (або клієнта
клієнта) номінального утримувача або
депозитарія-кореспондента згідно з вимогами
пункту 103.4 цієї статті.
До виплати доходів за цінними паперами
на користь номінального утримувача або
депозитарія-кореспондента
не
застосовуються вимоги, передбачені абзацами
першим та третім цього пункту.
Для цілей застосування абзаців сьомого –
десятого цього пункту терміни «номінальний
утримувач» та «депозитарій-кореспондент»
вживаються у значенні, визначеному Законом
України
«Про
депозитарну
систему
України».»
-2744- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Струневич В. О. (р.к. №39)
Після пункту 15 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
21. пункт 109.3 статті 109 викласти в такій
редакції:
«109.3. У випадках, визначених пунктами
123.2-123.5 статті 123, пунктами 124.2, 124.3
статті 124, пунктами 125-1.2-125-1.4 статті
125-1 цього Кодексу, необхідною умовою
притягнення
особи
до
фінансової
відповідальності за вчинення податкового

Висновки, обґрунтування

Враховано
та народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

21. Пункт 109.3 статті 109 викласти в такій
редакції:
«109.3. У випадках, визначених пунктами
123.2-123.5 статті 123, пунктами 124.2, 124.3
статті 124, пунктами 125-1.2-125-1.4 статті
125-1 цього Кодексу, необхідною умовою
притягнення
особи
до
фінансової
відповідальності за вчинення податкового
правопорушення
є
встановлення
контролюючими органами вини особи».
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правопорушення
є
встановлення
контролюючими органами вини особи»
-2745- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д. Кісільов І.
П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О. А. (р.к.
№314), Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182), Н.д.
Лабунська А. В. (р.к. №174), Н.д. Тарасов О.
С. (р.к. №72), Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76),
Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д.
Стефанчук Р. О. (р.к. №2), Н.д. Дубінський
О. А. (р.к. №300), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Халімон П. В. (р.к. №54), Н.д.
Сольський М. Т. (р.к. №121), Н.д. Устенко
О. О. (р.к. №83), Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к.
№295), Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338),
Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47), Н.д. Торохтій Б.
Г. (р.к. №101), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к.
№252), Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256),
Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329), Н.д. Качний О.
С. (р.к. №160), Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к.
№128), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М.
Л. (р.к. №140), Н.д. Железняк Я. І. (р.к.
№212), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Магера С. В. (р.к. №265), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Єфімов М. В. (р.к.
№259), Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332),
Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Дануца
О. А. (р.к. №305)
Пункт 16 Розділу І законопроекту
виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

та народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
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-2746- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1201.1. Порушення платниками податку на
додану
вартість
граничного
строку,
передбаченого статтею 201 цього Кодексу,
для реєстрації податкової накладної та/або
розрахунку коригування до такої податкової
накладної в Єдиному реєстрі податкових
накладних (крім податкової накладної /
розрахунку коригування, складеної на
операції з постачання товарів/послуг, що
звільняються від оподаткування податком на
додану вартість; податкової накладної /
розрахунку коригування, складеної на
операції, що оподатковуються за нульовою
ставкою; податкової накладної, складеної
відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього
Кодексу у разі здійснення операцій,
визначених підпунктами „а” – „г” цього
пункту,
та
розрахунку
коригування,
складеного до такої податкової накладної;
податкової накладної, складеної відповідно до
статті 199 цього Кодексу, та розрахунку
коригування, складеного до такої податкової
накладної; податкової накладної, складеної
відповідно до абзацу одинадцятого пункту
201.4 статті 201 цього Кодексу, та розрахунку
коригування, складеного до такої податкової
накладної) тягне за собою накладення на
платника податку на додану вартість, на якого
відповідно до вимог статей 192 і 201 цього
Кодексу покладено обов’язок щодо такої
реєстрації, штрафу в розмірі:
10 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, - у разі
порушення строку реєстрації до 15
календарних днів;
20 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, - у разі
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Висновки, обґрунтування

порушення строку реєстрації від 16 до 30
календарних днів;
30 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, - у разі
порушення строку реєстрації від 31 до 60
календарних днів;
40 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, - у разі
порушення строку реєстрації від 61 до 365
календарних днів;
50 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, - у разі
порушення строку реєстрації на 366 і більше
календарних днів.
-2747- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«В абзаці першому слово «порушення»
замінити словами «умисне порушення».
-2748- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У пункті 16 Розділу I законопроекту: а) у
абзаці другому – цифру «180» замінити на
«365»; б) у абзаці третьому – цифру «181»
замінити на «366»;
-2749- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 1201.1 статті 1201 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
в абзаці п’ятому цифри «180» замінити
цифрами «365»;
в абзаці шостому цифри «181» замінити
цифрами «366»
-2750- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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«Абзац перший після слів «складеного до
такої податкової накладної» доповнити
словами «та крім випадків наявності
незалежних від платника причин».
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«абзац п’ятий після слів «календарних
днів» доповнити словами «якщо на момент
виявлення прострочки платник податку не
вчинив дій, спрямованих на реєстрацію».
-2751- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У пункті 1201.1 статті 1201 Розділу II
законопроєкту: в абзаці п’ятому цифри “180”
замінити цифрами “270”; в абзаці шостому
цифри “181” замінити цифрами “271”.
-2752- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У пункті 1201.1 статті 1201 Розділу II
законопроєкту: в абзаці п’ятому цифри “180”
замінити цифрами “300”; в абзаці шостому
цифри “181” замінити цифрами “301”.
-2753- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У пункті 1201.1 статті 1201 Розділу II
законопроєкту: в абзаці п’ятому цифри “180”
замінити цифрами “240”; в абзаці шостому
цифри “181” замінити цифрами “241”.
-2754- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У пункті 1201.1 статті 1201 Розділу II
законопроєкту: в абзаці п’ятому цифри “180”
замінити цифрами “210”; в абзаці шостому
цифри “181” замінити цифрами “211”.
-2755- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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У пункті 1201.1 статті 1201 Розділу II
законопроєкту: в абзаці п’ятому цифри “180”
замінити цифрами “330”; в абзаці шостому
цифри “181” замінити цифрами “331”.
-2756- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«Абзац перший після слів «складеного до
такої податкової накладної)» доповнити
словами «у випадку наявності у платника
податку достатньої для реєстрації суми
податку, на яку платник має право
зареєструвати податкові накладні/розрахунки
коригування».
-2757- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«в абзаці другому пункту 1201.1 цифри
«10» замінити цифрою «5». 24.

152

в абзаці п’ятому цифри “365” замінити

-2758- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«в абзаці третьому пункту 1201.1 цифри
«20» замінити цифрами «15».
-2759- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«в абзаці четвертому пункту 1201.1 цифри
«30» замінити цифрами «25».
-2760- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

828

№

Редакція, прийнята в першому читанні

цифрами “180”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац другий пункту 16 розділу I
виключити.
-2761- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункту 16 Розділу І виключити

Відхилено

-2762- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-2763- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці п’ятому пункту 1201 .1. статті 1201
Податкового кодексу України цифри «180»
замінити цифрами «366».
-2764- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-2765- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 1201.1 статті 1201 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: в
абзаці п’ятому цифри «180» замінити
цифрами «365»; в абзаці шостому цифри
«181» замінити цифрами «366»
-2766- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

в абзаці п’ятому цифри “365” замінити
цифрами “270”;
-2767- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 1201.1 статті 1201 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: в
абзаці п’ятому цифри «180» замінити
цифрами «365»; в абзаці шостому цифри
«181» замінити цифрами «366»
-2768- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

в абзаці п’ятому цифри “365” замінити
цифрами “224”;

829

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2769- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-2770- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

в абзаці п’ятому цифри “180” замінити
цифрами “365”;
-2771- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац другий пункту 16 Розділу
виключити.
-2772- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

І

Абзац другий пункту 16 розділу І викласти
в такій редакції:
«40 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, крім
випадків передбачених абзацом сьомим
пункту 198.6 статті 198 цього Кодексу,
- у разі порушення строку реєстрації від 61
до 180 календарних днів».
-2773- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
Доповнити пункт 16 розділу І після абзацу
другого новим абзацом такого змісту:
«40 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, у
випадках передбачених абзацом сьомим
пункту 198.6 статті 198 цього Кодексу,
- у разі порушення строку реєстрації від 61
до 365 календарних днів;».
-2774- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац п’ятий пункту 1201.1. статті 1201
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«40 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, - у разі
порушення строку реєстрації від 61 до 365
календарних днів;»

Відхилено

Відхилено

830

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-2775- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий пункту 16 розділу І викласти
в такій редакції: «40 відсотків суми податку на
додану вартість, зазначеної в таких
податкових
накладних
/
розрахунках
коригування, крім випадків передбачених
абзацами сьомим та восьмим пункту 198.6
статті 198 цього Кодексу, - у разі порушення
строку реєстрації від 61 до 180 календарних
днів;».
-2776- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«в абзаці п'ятому пункту 1201.1 цифри
«40» замінити цифрами «35».
-2777- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Відхилено

Виключити
153

в абзаці шостому цифри “366” замінити
цифрами “181”.

-2778- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Виключити
-2779- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

виключити
-2780- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац третій пункту 16 Розділу
виключити.
-2781- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

І

Абзац третій пункту 16 розділу
виключити.
-2782- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

I

Відхилено

Відхилено

виключити
-2783- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

831

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-2784- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці шостому пункту 1201 .1. статті 120
1 Податкового кодексу України цифри «181»
замінити цифрами «366».
-2785- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

154

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

в абзаці шостому цифри “181” замінити
цифрами “366”
-2786- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

в абзаці шостому цифри “366” замінити
цифрами “271”.
-2787- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«абзац шостий після слів «більше
календарних днів» доповнити словами «якщо
на момент виявлення прострочки платник
податку не здійснив реєстрацію».
-2788- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

в абзаці шостому цифри “366” замінити
цифрами “225”.
-2789- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«Абзац перший після слів та знаку
«складеного до такої податкової накладної)»
доповнити словами «у випадку наявності у
платника податку протягом більше 30
відсотків строку прострочки реєстрації
достатньої для реєстрації суми податку, на яку
платник має право зареєструвати податкові
накладні/розрахунки коригування».
-2790- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту: «абзац шостий після слів
«більше календарних днів» доповнити
словами «якщо на момент виявлення

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

832

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

прострочки платник податку не вчинив дій,
спрямованих на реєстрацію».
-2791- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«Абзац перший після слів та знаку
«складеного до такої податкової накладної)»
доповнити словами «у випадку наявності у
платника податку до закінчення граничного
строку реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування достатньої для
реєстрації податкової накладної / розрахунку
коригування суми податку, на яку платник має
право
зареєструвати
податкові
накладні/розрахунки коригування».

-2792- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«абзац шостий після слів «більше
календарних днів» доповнити словами «якщо
на момент виявлення прострочки відсутні
невиконані контролюючим органом судові
рішення
щодо
реєстрації
податкових
накладних платника податку».
-2793- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«доповнити статтю 1201 новим пунктом
120-1.4. такого змісту:
«1201.4. Положення цієї статті не
поширюються на податкові накладні /
розрахунки коригування, складені особою, що
провадить
клірингову
діяльність
центрального контрагента відповідно до
законодавства про ринки капіталу та
організовані товарні ринки, в межах
здійснення такої діяльності.»

833

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-2794- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«Абзац перший після слів «складеного до
такої податкової накладної» доповнити
словами «та крім випадків невиконання
контролюючими органами обов’язків щодо
поповнення електронного рахунку у системі
електронного адміністрування ПДВ за
проведеними взаєморозрахунками».
-2795- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
У пункті 16 розділу І абзац третій
викласти в такій редакції:
«50 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, крім
випадків передбачених абзацом сьомим
пункту 198.6 статті 198 цього Кодексу,
- у разі порушення строку реєстрації на 181
і більше календарних днів.».
-2796- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
Доповнити пункт 16 розділу І після абзацу
третього новим абзацом такого змісту:
«50 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, у
випадках передбачених абзацом сьомим
пункту 198.6 статті 198 цього Кодексу,
- у разі порушення строку реєстрації на 366
і більше календарних днів».
-2797- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац шостий пункту 1201.1. статті 1201
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«50 відсотків суми податку на додану
вартість, зазначеної в таких податкових
накладних / розрахунках коригування, - у разі

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

834

№

155

Редакція, прийнята в першому читанні

17. У статті 124:

Пропозиції та поправки до проекту

порушення строку реєстрації на 545 і більше
календарних днів.»
-2798- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту: «Абзац перший після слова
«порушення» доповнити словами «з вини
платника податку».
-2799- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту: «абзац шостий після слів
«більше календарних днів» доповнити
словами «якщо на момент виявлення
контролюючим
органом
прострочки
податкова накладна / розрахунок коригування
не були зареєстровані».
-2800- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«в абзаці шостому пункту 1201.1 цифри
«50» замінити цифрами «45».
-2801- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 16 розділу І доповнити абзацом
такого змісту:
«абзац шостий після слів «більше
календарних днів» доповнити словами «якщо
на момент виявлення контролюючим органом
прострочки в Єдиному реєстрі податкових
накладних
відсутня
інформація
про
реєстрацію податкової накладної / розрахунку
коригування».
-2802- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 17 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
22. У статті 124:
доповнити пунктом 124.11 такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

22. У статті 124:
доповнити пунктом 124.11 такого змісту:
“124.11 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
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пунктом 124.11 такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

“124.11 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
222 цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 10 відсотків від суми такого
акцизного податку.”;
у пункті 124.2 слова і цифри “пунктом
124.1” замінити словами та цифрами
“пунктами 124.1, 124.11”.
-2803- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 пункту 17
розділу I виключити.
-2804- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 17 розділу I
виключити.
-2805- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

222 цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 10 відсотків від суми такого
акцизного податку”;
в абзаці першому пункту 124.2 слово і
цифри “пунктом 124.1” замінити словом та
цифрами “пунктами 124.1, 124.11”.

виключити
-2806- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 1 пункту 17 розділу І виключити.

Відхилено

-2807- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Підпункт 1) пункту 17 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«Внести зміни в пункт 124.11 статті 124
Податкового кодексу України:
««124.11 У випадку порушення платником
податків граничного строку сплати до
бюджету
суми
акцизного
податку,
передбаченого абзацом другим підпункту
222.1.2 пункту 222.1 статті 222 цього Кодексу,
такий платник податків може бути
притягнутий до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 3,5 відсотків від суми такого
акцизного податку.»;
-2808- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено
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Підпункт 1 пункту 17 Розділу
законопроекту – виключити.
-2809- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
Відхилено

Підпункт 1 пункту 17 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-2810- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 17 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
у статті 124 після пункту 124.1 виключити
новий пункт 124.11 такого змісту.
-2811- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 17 розділу
законопроекту виключити
-2812- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

І

Підпункт 1) пункту 17 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«1) після пункту 124.1 доповнити новим
пунктом 124.11 такого змісту:
«124.11 У випадку порушення платником
податків граничного строку сплати до
бюджету
суми
акцизного
податку,
передбаченого абзацом другим підпункту
222.1.2 пункту 222.1 статті 222 цього Кодексу,
такий платник податків може бути
притягнутий до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 2 відсотків від суми такого
акцизного податку.»;
-2813- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 1 пункту 17 розділу І виключити.
-2814- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1) пункту 17 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «1)
після пункту 124.1 доповнити новим пунктом
124.11 такого змісту: «124.11 У випадку
порушення платником податків граничного
строку сплати до бюджету суми акцизного
податку, передбаченого абзацом другим
підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222
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цього Кодексу, такий платник податків може
бути притягнутий до відповідальності у
вигляді штрафу в розмірі 5 відсотків від суми
такого акцизного податку.»;
-2815- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 17 Розділу І
законопроекту,
викласти
в
редакції
наступного змісту:
У статті 124: після пункту 124.1 доповнити
новим пунктом 124.11 такого змісту: «124.11
У випадку порушення платником податків
граничного строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
222 цього Кодексу, такий платник податків
може бути притягнутий до відповідальності у
вигляді штрафу в розмірі 5 відсотків від суми
такого акцизного податку.»;
-2816- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 17 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) після пункту 124.1 доповнити новим
пунктом 124.11 такого змісту:
“124.11 У випадку порушення платником
податків граничного строку сплати до
бюджету
суми
акцизного
податку,
передбаченого абзацом другим підпункту
222.1.2 пункту 222.1 статті 222 цього Кодексу,
такий платник податків може бути
притягнутий до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 15 відсотків від суми такого
акцизного податку.”;»;
-2817- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 17 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) після пункту 124.1 доповнити новим
пунктом 124.11 такого змісту:
“124.11 124.11 У випадку порушення
платником податків граничного строку сплати
до бюджету суми акцизного податку,
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передбаченого абзацом другим підпункту
222.1.2 пункту 222.1 статті 222 цього Кодексу,
такий платник податків може бути
притягнутий до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 1,5 відсотка від суми такого
акцизного податку.”;»;
-2818- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

157

“124.11 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
222 цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 20 відсотків від суми такого
акцизного податку.”;

Підпункт 1 пункту 17 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2819- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 124.11 статті 124 Розділу II
законопроєкту виключити.
-2820- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Підпункт 1 пункту 17 розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) після пункту 124.1 доповнити новим
пунктом 124.11 такого змісту:
“124.11 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
222 цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 10 відсотків від суми такого
акцизного податку.”;»;
-2821- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 124.11 статті 124 Податкового
кодексу України цифри «20» замінити
цифрами «10».
-2822- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 17 Розділу І викласти в
такій редакції:
124.1 1 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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222 цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 10 відсотків від суми такого
акцизного податку.
-2823- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 17
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «124.11 У випадку порушення
платником податків граничного строку сплати
до бюджету суми акцизного податку,
передбаченого абзацом другим підпункту
222.1.2 пункту 222.1 статті 222 цього Кодексу,
такий платник податків може бути
притягнутий до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 10 відсотків від суми такого
акцизного податку.».
-2824- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Підпункт 1) пункту 17 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«1) після пункту 124.1 доповнити новим
пунктом 124.11 такого змісту: «124.11 У
випадку порушення платником податків
граничного строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
222 цього Кодексу, такий платник податків
може бути притягнутий до відповідальності у
вигляді штрафу в розмірі 10 відсотків від суми
такого акцизного податку.»;
-2825- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 17
розділу I виключити.
-2826- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 1 пункту 17
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«124.11 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
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222 цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 15 відсотків від суми такого
акцизного податку.».
-2827- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Підпункт 1 пункту 17 Розділу І
законопроекту викласти в наступній редакції:
«1) після пункту 124.1 доповнити новим
пунктом 124.11 такого змісту: «124.11 У разі
порушення платником податків строку сплати
до бюджету суми акцизного податку,
передбаченого абзацом другим підпункту
222.1.2 пункту 222.1 статті 222 цього Кодексу,
такий платник податків притягується до
відповідальності у вигляді штрафу в розмірі
18 відсотків від суми такого акцизного
податку.»;
-2828- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-2829- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Підпункт 1) пункту 17 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «1)
після пункту 124.1 доповнити новим пунктом
124.11 такого змісту: «124.11 У випадку
порушення платником податків граничного
строку сплати до бюджету суми акцизного
податку, передбаченого абзацом другим
підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222
цього Кодексу, такий платник податків може
бути притягнутий до відповідальності у
вигляді штрафу в розмірі 2 відсотків від суми
такого акцизного податку.»;
-2830- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-2831- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

викласти в новій редакції:
“124.11 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету, понад 30
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днів, суми акцизного податку, передбаченого
абзацом другим підпункту 222.1.2 пункту
222.1 статті 222 цього Кодексу, такий платник
податків притягується до відповідальності у
вигляді штрафу в розмірі 20 відсотків від суми
такого акцизного податку.”;
-2832- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 124 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 124.11 такого
змісту «124.11 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
222 цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 20 відсотків від суми такого
акцизного податку.» виключити
-2833- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)
124.1 1 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного
податку,передбаченогоабзацомдругим
підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222
цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 20 відсотків від суми такого
акцизного податку.
-2834- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 3 пункту 17 Розділу I
законопроекту слова «у вигляді штрафу в
розмірі 20 відсотків від суми такого акцизного
податку» замінити словами «у вигляді штрафу
в розмірі 50 відсотків від суми такого
акцизного податку»;
-2835- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 124 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 124.11 такого

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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2) у пункті 124.2 слова “пунктом 124.1”
замінити словами “пунктами 124.1, 124.11”.

Пропозиції та поправки до проекту

змісту «124.11 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
222 цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 20 відсотків від суми такого
акцизного податку.» виключити
-2836- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 124.11 статті 124 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«124.11 У разі порушення платником
податків строку сплати до бюджету суми
акцизного податку, передбаченого абзацом
другим підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті
222 цього Кодексу, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 2 відсотків від суми такого
акцизного податку.».
-2837- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
1. У статті 124 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту пункт 124.11
такого змісту «124.11 У разі порушення
платником податків строку сплати до
бюджету
суми
акцизного
податку,
передбаченого абзацом другим підпункту
222.1.2 пункту 222.1 статті 222 цього Кодексу,
такий платник податків притягується до
відповідальності у вигляді штрафу в розмірі
20 відсотків від суми такого акцизного
податку.» виключити
-2838- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 17 розділу I виключити.
-2839- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Відхилено
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-2840- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 124.2 статті 124 Податкового
кодексу України слова «пунктами 124.1,
124.11» замінити словами «пунктом 124.1».
-2841- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 124 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 124.2
викласти в наступній редакції: «124.2. Діяння,
передбачені пунктом 124.1 цієї статті вчинені
умисно,- тягнуть за собою накладення штрафу
в розмірі 25 відсотків від суми несплаченого
(несвоєчасно
сплаченого)
грошового
зобов'язання.»
-2842- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 17 розділу І виключити.

Відхилено

-2843- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

. Підпункт 2 пункту 17 Розділу
законопроекту – виключити
-2844- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І

Підпункт 2 пункту 17 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-2845- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 2 пункту 17 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 124.2 викласти в такій редакції:
«124.2. Діяння, передбачені пунктом
124.1, цієї статті вчинені умисно, - тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі 25
відсотків від суми несплаченого (несвоєчасно
сплаченого) грошового зобов'язання.»
-2846- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 2 пункту 17 розділу І виключити.

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-2847- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 124 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 124.2
викласти в наступній редакції:
«124.2. Діяння, передбачені пунктом 124.1
цієї статті вчинені умисно,- тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 25 відсотків від
суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого)
грошового зобов'язання.»
-2848- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 124.2 слова статті 124 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«124.2. Діяння, передбачені пунктами
124.1, 124.11 цієї статті вчинені умисно, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі
5
відсотків
від
суми
несплаченого
(несвоєчасно
сплаченого)
грошового
зобов’язання.».
-2849- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 2 пункту 17 Розділу І
законопроекту – виключити.
-2850- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 124.2 статті 124 Розділу II
законопроєкту виключити. (залишити чинну
редакцію пункту).
-2851- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 124 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 124.2
викласти в наступній редакції: «124.2. Діяння,
передбачені пунктом 124.1 цієї статті вчинені
умисно,- тягнуть за собою накладення штрафу
в розмірі 25 відсотків від суми несплаченого

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

845

№

159

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

(несвоєчасно
сплаченого)
грошового
зобов'язання.»
-2852- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
пункті 136.1 статті 136 Податкового кодексу
України цифру «18» змінити на 17,9».
-2853- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 136.1 статті 136 слово «Базова»
змінити на «Основна»
-2854- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Порушення ст. 116
Регламенту

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту: «У
пункті 136.1 статті 136 цифру «18» змінити на
17,8»»
-2855- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Порушення ст. 116
Регламенту

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 136.7. статті 136 виключити.»
-2856- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 136.1 статті 136 цифру «18» змінити
на 17,9»
-2857- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 136.1 статті 136 цифру «18» змінити
на 15». 55. Розділ І законопроекту, після
пункту 17 доповнити новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 136.1 статті 136
слово «базова» змінити на «фіксована».
-2858- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Порушення ст. 116
Регламенту

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
пункті 136.1 статті 136 Податкового кодексу

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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України слово «базова» змінити
«фіксована».
-2859- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

на
Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 136.1 статті 136 слово «основна»
змінити на «фіксована»;
-2860- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Порушення ст. 116
Регламенту

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
««У пункті 136.1 статті 136 знак «дужки»
змінити комами.»»
-2861- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 136.1 статті 136 цифру «18» змінити
на 17,8».
-2862- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 136.1 статті 136 слово «основна»
змінити на «фіксована».
-2863- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 136.4.1. пункту 136.4 статті 136
цифру «10» змінити на «9,8».
-2864- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 136,1 статті 136 цифру «30» змінити
на «29,9».
-2865- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Порушення ст. 116
Регламенту

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У пункті 136.1 статті 136: «У пункті 136.1
статті 136 слово «основна» змінити на
«звичайна»»

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-2866- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«У статті 133 підпункт 133.1.1. пункту
133.1 Податкового кодексу України викласти
в наступні редакції: «133.1.1. суб’єкти
господарювання - юридичні особи, які
провадять господарську діяльність як на
території України, так і за її межами;».
-2867- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці Пункт 133.3
статті 133 Податкового кодексу України слово
«проект» замінити на слово «проєкт»;
-2868- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 Податкового кодексу України абзац
третій викласти в наступній редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні
особи, які обрали спрощену систему
оподаткування, є платниками податку при
отриманні
скоригованого
прибутку
контрольованої іноземної компанії, що
оподатковується в порядку, визначеному
статтею 39-2 та цим розділом.».
-2869- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

23. В абзаці першому підпункту 133.1.1.
пункту 133.1 статті 133 слово "провадять"
замінити на словом «здійснюють».

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«133.1.4. фізичні особи - підприємці, крім
тих,
що
обрали
спрощену
систему
оподаткування, та фізичних осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність,
щодо виплачених нерезиденту доходів
(прибутків) із джерелом їх походження з
України.».
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-2870- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
Податкового кодексу України після абзацу
третього доповнити новим абзацом в
наступній редакції: «Неприбуткові установи
та організації не є платниками податку на
прибуток».
-2871- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 133.3 статті 133 викласти в наступній
редакції: «133.3. Нерезидент стає на облік у
контролюючому органі за місцезнаходженням
свого постійного представництва до початку
своєї господарської діяльності через таке
представництво».
-2872- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Після абзацу першого у пункті 133.3 статті
133 Податкового кодексу України доповнити
новим абзацом в наступній редакції:
«Відповідальність за своєчасне та в повному
обсязі внесення сум податку на прибуток з
цього
податку
до
бюджету
за
місцезнаходженням
відокремленого
підрозділу несе платник податку.».
-2873- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац другий підпункту 133.4.1 пункту 133.4
статті 133 Податкового кодексу України
викласти
в
наступній
редакції:
«зареєстрована».
-2874- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:

849

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Абзац четвертий підпункту 133.4.1 пункту
133.4 статті 133 Податкового кодексу України
викласти в наступній редакції: «установчі
документи якої (або установчі документи
організації вищого рівня, на підставі яких діє
неприбуткова організація відповідно до
закону) передбачають передачу активів одній
або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду, іншим юридичним особам,
що
здійснюють
недержавне
пенсійне
забезпечення відповідно до закону (для
недержавних
пенсійних
фондів),
або
зарахування до доходу бюджету у разі
припинення юридичної особи (у результаті її
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
перетворення).».
-2875- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.4.2. пункту 133.4 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній
редакції:
«133.4.2.
Доходи
(прибутки)
неприбуткової
організації
використовуються
виключно
для
фінансування
видатків,
передбачених
статутом. Доходи неприбуткових релігійних
організацій використовуються також для
здійснення неприбуткової (добродійної)
діяльності.».
-2876- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.4.5 пункту 133.4 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«133.4.5. Порядок ведення Реєстру
неприбуткових установ та організацій,
включення неприбуткових підприємств,
установ та організацій до Реєстру та
виключення
з
Реєстру
визначається
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нормативно-правовими актами Кабінету
Міністрів України.».
-2877- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній
редакції:
«133.4.7.
Для
неприбуткових організацій, які відповідають
вимогам цього пункту та внесені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій,
встановлюється двох річний податковий
(звітний) період, крім випадків, передбачених
підпунктом 133.4.3 цього пункту.».
-2878- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній
редакції:
«133.4.7.
Для
неприбуткових організацій, які відповідають
вимогам цього пункту та внесені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій,
встановлюється податковий (звітний) період в
365 робочі дні, крім випадків, передбачених
підпунктом 133.4.3 цього пункту.».
-2879- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 133.5 статті 133 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«133.5.Не є платниками податку суб’єкти
господарювання, що застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності.»
-2880- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 133.5 статті 133 Податкового кодексу
України викласти в такій редакції: «133.5. Не
є
платниками
податку
суб’єкти
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господарювання, що застосовують спрощену
систему оподаткування».
-2881- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.1 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «на суму залишкової
вартості окремого об’єкта основних засобів
та/чи нематеріальних активів, визначеної
відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності,
у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.».
-2882- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У статті 133 підпункт 133.1.1. пункту 133.1
викласти в наступні редакції: 133.1.1. суб’єкти
господарювання - юридичні особи, які
провадять господарську діяльність як на
території України, так і за її межами, крім
юридичних осіб, що обрали спрощену
систему оподаткування.
-2883- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У статті 133 доповнити пунктом «133.1.2 У
разі якщо у розділі III цього Кодексу
використовується термін "резидент" у
відповідних відмінках, під цим терміном
розуміються особи, визначені пунктом 133.1
статті 133 цього Кодексу.»
-2884- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Пункт 133.5 статті 133 викласти в наступній
редакції: «Установи кримінально-виконавчої
системи
та
їх
підприємства,
які
використовують працю спецконтингенту,
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спрямовують доходи, отримані від діяльності,
визначеної
спеціально
уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з
питань виконання покарань України, на
фінансування господарської діяльності таких
установ та підприємств, з включенням сум
таких доходів до відповідних кошторисів їх
фінансування, затверджених зазначеним
органом виконавчої влади не є платниками
податку на прибуток».
-2885- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
« РОЗДІЛ IІІ. «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ» доповнити новою статтею
такого змісту: «Стаття 1331 Зміни до розділу.
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за сім місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки, а положення цього
розділу не можуть змінюватися протягом
бюджетного року.»
-2886- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У статті 133 підпункт 133.1.1. пункту 133.1
викласти в наступні редакції: «133.1.1.
суб’єкти господарювання - юридичні особи,
які провадять господарську діяльність як на
території України чи за її межами;»
-2887- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
абзац третій викласти в наступній редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні особи,
які обрали спрощену систему оподаткування,
є платниками податку при отриманні
скоригованого прибутку контрольованої
іноземної компанії, та оподатковується в

853

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

порядку, визначеному статтею 39-2 та цим
розділом.»
-2888- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
« У статті 133 доповнити пунктом «133.1.2 У
разі якщо у розділі III цього Кодексу
використовується термін "резидент" у різних
відмінках, під цим терміном розуміються
особи, визначені пунктом 133.1 статті 133
цього Кодексу.»
-2889- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.1.4.
фізичні особи - підприємці, окрім тих, що
обрали спрощену систему оподаткування, та
фізичні особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, щодо виплачених
нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом
їх
походження
з
України,
що
оподатковуються в порядку, визначеному
пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу.»
-2890- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Пункт 133.3 статті 133 викласти в наступній
редакції: «133.3. Нерезидент має стати на
облік
у
контролюючому
органі
за
місцезнаходженням
свого
постійного
представництва
до
початку
своєї
господарської
діяльності
через
таке
представництво.»
-2891- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Після абзацу першого у пункті 133.3 статті
133 доповнити новим абзацом в наступній
редакції: «Відповідальність за своєчасне та в
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повному обсязі внесення сум податку на
прибуток з цього податку до бюджету за
місцезнаходженням
відокремленого
підрозділу має нести платник податку.»
-2892- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Пункт 133.4 статті 133 викласти в наступній
редакції: «133.4. Не є платниками податку
неприбуткові
підприємства/установи/
організації.»
-2893- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий підпункту 133.4.1 пункту 133.4
статті 133 викласти в наступній редакції:
«утворена та/або зареєстрована в порядку,
визначеному законом»
-2894- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац третій підпункту 133.4.1 пункту 133.4
статті 133 викласти в наступній редакції:
«установчі документи якої (чи установчі
документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно до закону) містять заборону
розподілу отриманих доходів (прибутків) або
їх частини серед засновників, членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління. Для цілей
цього абзацу не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) фінансування
видатків, визначених підпунктом 133.4.2
цього пункту;»
-2895- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац четвертий підпункту 133.4.1 пункту
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133.4 статті 133 викласти в наступній редакції:
«установчі документи якої (або установчі
документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно до закону) передбачають передачу
активів одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду, іншим
юридичним
особам,
що
здійснюють
недержавне пенсійне забезпечення відповідно
до закону (для недержавних пенсійних
фондів), або зарахування до доходу бюджету
у разі припинення юридичної особи (в
результаті її ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення).»
-2896- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.2. пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.4.2.
Доходи
або
прибутки
неприбуткової
організації використовуються виключно для
фінансування
видатків,
передбачених
статутом. Доходи неприбуткових релігійних
організацій використовуються також для
здійснення неприбуткової (добродійної)
діяльності.»
-2897- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац перший підпункту 133.4.3 пункту
133.4 статті 133 викласти в наступній редакції:
«133.4.3. У разі недотримання неприбутковою
організацією вимог, що визначаються цим
пунктом, а для релігійної організації - вимог,
визначених абзацом другим підпункту 133.4.1
і підпунктом 133.4.2 цього пункту, така
неприбуткова організація зобов’язана подати
у строк, визначений для місячного
податкового (звітного) періоду, звіт про
використання
доходів
(прибутків)
неприбуткової організації за період з початку
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року (або з початку визнання організації
неприбутковою в установленому порядку,
якщо таке визнання відбулося пізніше) по
останній день місяця, в якому вчинено таке
порушення, та зазначити і сплатити суму
самостійно
нарахованого
податкового
зобов’язання з податку на прибуток.»
-2898- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.4.4 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.4.4.
Встановлення
контролюючим
органом
відповідно до норм цього Кодексу факту
використання неприбутковою організацією
доходів (прибутків) для цілей інших, ніж
передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту,
є підставою для виключення такої організації
з Реєстру неприбуткових установ та
організацій.»
-2899- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.4.5 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.4.5.
Порядок ведення Реєстру неприбуткових
установ
та
організацій,
включення
неприбуткових
підприємств,установ
чи
організацій до Реєстру та виключення з
Реєстру визначається актами Кабінету
Міністрів України.»
-2900- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.4.7. Для
неприбуткових
підприємств,
установ,
організацій, які відповідають вимогам цього
пункту та внесені до Реєстру неприбуткових
установ та організацій, встановлюється двох
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річний податковий (звітний) період, крім
випадків, передбачених підпунктом 133.4.3
цього пункту.»
-2901- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.4.7. Для
неприбуткових організацій, які відповідають
вимогам цього пункту та внесені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій,
встановлюється податковий (звітний) період в
365 календарних дні, крім випадків,
передбачених підпунктом 133.4.3 цього
пункту.»
-2902- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«133.1.5.
відокремлені
підрозділи
платників податку, зазначених у підпункті
133.1.1 цього пункту, визначені відповідно до
розділу І цього Кодексу, за винятком
представництв. Для цілей цього розділу
представництво
платника
податку
відокремлений підрозділ юридичної особи,
що розташований поза її місцезнаходженням,
та який здійснює представництво і захист
інтересів юридичної особи, фінансується
такою юридичною особою та не отримує
інших доходів, окрім пасивних доходів.»
-2903- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.1.1. пункту 133.1 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній
редакції:
«суб’єкти
господарювання - юридичні особи, які
провадять господарську діяльність як на
території України, так і за її межами, крім
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юридичних осіб, які не є платниками податку
за спрощеною системою оподаткування;».
-2904- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.1.1. пункту 133.1 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«133.1.1. суб’єкти господарювання юридичні особи, які провадять господарську
діяльність як на території України, так і за її
межами;»
-2905- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.2.1 пункту 133.2 статті 133
викласти в наступній редакції:
«133.2.1. юридичні особи, які утворені в
будь-якій організаційно-правовій формі та
отримують доходи з джерелом походження з
України, за винятком юридичних осіб будьякої правової форми, що мають дипломатичні
привілеї або імунітет згідно з міжнародними
договорами України;
-2906- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 абзац третій викласти в наступній
редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні
особи, що обрали спрощену систему
оподаткування, не платниками податку.»»
Пункт 18 розділу І законопроекту доповнити
підпунктом наступного змісту: «У підпункті
133.1.1 пункту 133.1 статті 133 абзац третій
викласти в наступній редакції: « Суб’єкти
господарювання - юридичні особи, що обрали
спрощену
систему
оподаткування,
є
платниками податку в разі отримання
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скоригованого прибутку контрольованої
іноземної компанії, що оподатковується в
порядку, визначеному статтею 39-2 та цим
розділом.»
-2907- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 після абзацу третього доповнити новим
абзацом в наступній редакції: «Неприбуткові
установи та організації не є платниками
податку»»
-2908- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У статті 133 підпункт 133.1.1. пункту
133.1 викласти в наступні редакції: 133.1.1.
суб’єкти господарювання - юридичні особи,
які провадять господарську діяльність як на
території України, так і за її межами, крім
юридичних осіб, які не є платниками податку
за спрощеною системою оподаткування”.»
-2909- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У статті 133 доповнити пунктом «133.1.2
У разі якщо у розділі III цього Кодексу
використовується термін "резидент" у
відповідних відмінках, під цим терміном
розуміються особи, визначені пунктом 133.1
статті 133 цього Кодексу.»»
-2910- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
викласти в наступній редакції:
«133.1.4. фізичні особи - підприємці, крім
тих,
що
обрали
спрощену
систему
оподаткування, та фізичні особи, які
провадять незалежну професійну діяльність,
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щодо виплачених нерезиденту доходів
(прибутків) із джерелом їх походження з
України, що оподатковуються в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього
Кодексу.»»
-2911- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 133.3 статті 133
викласти в наступній редакції:
«Нерезиденти, що діють відповідно до
положень Рамкової угоди між Україною та
Європейським банком реконструкції та
розвитку
стосовно
діяльності
Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні
та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки
Чорнобильської АЕС) між Європейським
банком реконструкції та розвитку як
Розпорядником коштів, наданих згідно з
Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом
України та Чорнобильською атомною
електростанцією та інші можуть провадити
свою господарську діяльність без реєстрації у
контролюючому органі.»»
-2912- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 133.4 статті 133 викласти в
наступній редакції:
«133.4. Не є платниками податку
неприбуткові підприємства, установи та
організації.»»
-2913- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 133.4 статті 133 викласти в
наступній редакції:
«133.4. Не є платниками податку
неприбуткові підприємства, установи та
організації.»»
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-2914- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий підпункту 133.4.1 пункту
133.4 статті 133 викласти в наступній редакції:
«утворена та зареєстрована в порядку,
визначеному законом»»
-2915- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій підпункту 133.4.1 пункту
133.4 статті 133 викласти в наступній редакції:
«установчі документи якої (або установчі
документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно до закону) містять заборону
розподілу отриманих доходів (прибутків) або
їх частини серед засновників, членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління. Для цілей
цього абзацу не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) фінансування
видатків, визначених підпунктом 133.4.2
цього пункту;»
-2916- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац перший підпункту 133.4.3 пункту
133.4 статті 133 виключити»
-2917- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.5 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції:
«133.4.5. Порядок ведення Реєстру
неприбуткових установ та організацій,
включення неприбуткових підприємств,
установ та організацій до Реєстру та
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виключення з Реєстру визначається актами
Кабінету Міністрів України.»»
-2918- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції:
«133.4.6. До неприбуткових організацій,
що відповідають вимогам цього пункту і не є
платниками податку, зокрема, відносяться:
бюджетні установи; громадські об’єднання,
політичні партії, творчі спілки, релігійні
організації, благодійні організації, пенсійні
фонди; спілки, асоціації та інші об’єднання
юридичних
осіб;
житлово-будівельні
кооперативи (з першого числа місяця,
наступного за місяцем, в якому відповідно до
закону здійснено прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом житлового будинку
і такий житловий будинок споруджувався або
придбавався
житлово-будівельним
(житловим) кооперативом), дачні (дачнобудівельні), садівничі та гаражні (гаражнобудівельні)
кооперативи
(товариства);
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку, асоціації власників жилих будинків;
професійні спілки, їх об’єднання та
організації профспілок, а також організації
роботодавців
та
їх
об’єднання;
сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи,
кооперативні
об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;
інші
юридичні
особи,
діяльність яких відповідає вимогам цього
пункту.»
-2919- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
доповнити новим абзацем в наступній
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редакції: «громадські організації у сфері
транспорту»»
-2920- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
доповнити новим абзацом в наступній
редакції:
«громадські
організації,
що
проводять безоплатне навчання спеціалістів
ІТ галузі»»
-2921- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
доповнити новим абзацом в наступній
редакції:
«громадські
організації,
що
проводять реабілітацію та соціалізацію осіб,
що постраждали від домашнього насилля.»»
-2922- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
доповнити новим абзацом в наступній
редакції:
«громадські
організації,
що
проводять навчання осіб, що перебувають на
пенсії»»
-2923- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
доповнити новим абзацом в наступній
редакції:
«громадські
організації,
що
проводять безкоштовне навчання дітей,
позбавлених батьківського піклування, а
також дітей-сиріт»»
-2924- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
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«Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.4.7. Для
неприбуткових організацій, які відповідають
вимогам цього пункту та внесені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій,
встановлюється двох річний податковий
(звітний) період, крім випадків, передбачених
підпунктом 133.4.3 цього пункту.»
-2925- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 133.5 статті 133 викласти в
наступній редакції:
«133.5. Не є платниками податку суб’єкти
господарювання, що застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності».»
-2926- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«РОЗДІЛ IІІ. «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ» доповнити новою статтею
такого змісту:
«Стаття 1331 Зміни до розділу Зміни до
цього розділу не можуть вноситися пізніш як
за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки, а положення цього
розділу не можуть змінюватися протягом
бюджетного року.»»
-2927- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

18. Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом 3 наступного
змісту:
«3) У статті 133 доповнити пунктом
наступного змісту:
«133.1.2 У разі якщо у розділі III цього
Кодексу використовується термін "резидент"
у відповідних відмінках, під цим терміном
розуміються особи, визначені пунктом 133.1
статті 133 цього Кодексу.»»;
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-2928- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
« РОЗДІЛ IІІ. «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ» доповнити новою статтею
такого змісту: «Стаття 1331 Зміни до розділу
Зміни до цього розділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового астрономічного року, в якому
будуть діяти нові правила та ставки, а
положення цього розділу не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.»
-2929- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У статті 133 підпункт 133.1.1. пункту 133.1
викласти в наступні редакції: «133.1.1.
суб’єкти господарювання - юридичні особи,
які провадять господарську діяльність як на
території України, та/або за її межами, крім
юридичних осіб, визначених пунктами 133.4
та 133.5 цієї статті.
-2930- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
абзац другий викласти в наступній редакції:
-2931- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

55. «Суб’єкти господарювання - юридичні
особи (що обрали спрощену систему
оподаткування), є платниками податку при
виплаті доходів чи прибутків нерезиденту із
джерелом їх походження з України в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього
Кодексу. При цьому платники єдиного
податку не є платниками податку при виплаті
доходів.»
-2932- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
абзац третій викласти в наступній редакції: «
Суб’єкти господарювання - юридичні особи,
що обрали спрощену систему оподаткування,
є платниками податку при отриманні
скоригованого прибутку контрольованої
іноземної компанії, які оподатковується в
порядку, визначеному статтею 39-2 та цим
розділом.»
-2933- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У статті 133 доповнити пунктом «133.1.2 У
разі якщо у розділі III цього Кодексу
використовується термін "резидент", під цим
терміном розуміються особи, визначені
пунктом 133.1 статті 133 цього Кодексу.»
-2934- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
викласти в наступній редакції: 133.1.4. фізичні
особи - підприємці, зокрема, такі, що обрали
спрощену систему оподаткування, та фізичні
особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, щодо виплачених нерезиденту
доходів (прибутків) із джерелом їх
походження з України, що оподатковуються в
порядку, визначеному пунктом 141.4 статті
141 цього Кодексу.
-2935- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Пункт 133.3 статті 133 викласти в наступній
редакції: «133.3. Нерезидент стає на облік у
контролюючому органі за місцезнаходженням
свого постійного представництва до початку
своєї господарської діяльності через таке
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представництво у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Нерезидент, який
розпочав господарську діяльність через своє
постійне представництво до реєстрації в
органі контролю, вважається таким, що
ухиляється від оподаткування, а одержані ним
прибутки вважаються прихованими від
оподаткування.
-2936- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Пункт 133.4 статті 133 викласти в наступній
редакції: «133.4. Не є платниками податку
неприбуткові підприємства, установи чи
організації у порядку та на умовах,
встановлених цим Кодексом.»
-2937- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий підпункту 133.4.1 пункту 133.4
статті 133 викласти в наступній редакції:
«утворена та зареєстрована у порядку,
визначеному Законом, що регулює діяльність
відповідної неприбуткової організації»;
-2938- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац третій підпункту 133.4.1 пункту 133.4
статті 133 викласти в наступній редакції: «
установчі документи якої (або установчі
документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно до закону) містять заборону
розподілу отриманих доходів (прибутків) або
їх частини серед засновників (учасників у
розумінні Цивільного кодексу України),
членів такої організації, працівників (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного
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соціального
внеску),
членів
органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цілей цього абзацу не вважається
розподілом отриманих доходів/ прибутків
фінансування
видатків,
визначених
підпунктом 133.4.2 цього пункту;»
-2939- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.4.5 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.4.5.
Порядок ведення, включення чи виключення
неприбуткових установ та організацій,
включення неприбуткових підприємств,
установ та організацій до Реєстру та
виключення з Реєстру встановлює Кабінет
Міністрів України.»
-2940- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: 133.4.6. До
неприбуткових організацій, що відповідають
вимогам цього пункту і не є платниками
податку, зокрема, можуть бути віднесені:
бюджетні установи;
громадські об’єднання, політичні партії,
творчі спілки, релігійні організації, благодійні
організації, пенсійні фонди;
спілки, асоціації та інші об’єднання
юридичних осіб;
житлово-будівельні
кооперативи
(з
першого числа місяця, наступного за місяцем,
в якому відповідно до закону здійснено
прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом житлового будинку і такий
житловий будинок споруджувався або
придбавався
житлово-будівельним
(житловим)
кооперативом),
дачні
(дачнобудівельні), садівничі та гаражні
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(гаражно-будівельні)
кооперативи
(товариства);
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку,
асоціації
власників жилих будинків;
професійні спілки, їх об’єднання та
організації профспілок, а також організації
роботодавців та їх об’єднання;
сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи,
кооперативні
об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;
інші юридичні особи, діяльність яких
відповідає вимогам цього Кодексу.
-2941- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У статті 133 абзац перший підпункту 133.1.1.
пункту 133.1 викласти в наступні редакції:
133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні
особи, які провадять господарську діяльність
як на території України, так і за її межами,
крім юридичних осіб, які не є платниками
податку
за
спрощеною
системою
оподаткування”.
-2942- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
абзац другий викласти в наступній редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні особи
(що
обрали
спрощену
систему
оподаткування), є платниками податку при
виплаті доходів чи прибутків нерезиденту із
джерелом їх походження з України в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього
Кодексу. При цьому платники єдиного
податку не є платниками податку при виплаті
доходів.».
-2943- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
абзац третій викласти в наступній редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні особи,
які обрали спрощену систему оподаткування,
є платниками податку при отриманні
скоригованого прибутку контрольованої
іноземної компанії, що оподатковується в
порядку, визначеному статтею 39-2 та цим
розділом.».
-2944- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У статті 133 доповнити пунктом «133.1.2 У
разі якщо у розділі III цього Кодексу
використовується термін - "резидент" у
відповідних відмінках, під цим терміном
розуміються особи, визначені пунктом 133.1
статті 133 цього Кодексу.»
-2945- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.1.4.
фізичні особи - підприємці, крім тих, що
обрали спрощену систему оподаткування, та
фізичні особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, щодо виплачених
нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом
їх
походження
з
України,
що
оподатковуються в порядку, визначеному
пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу.».
-2946- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.2.1 пункту 133.2 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.2.1.
юридичні особи, які утворені в будь-якій
організаційно-правовій формі та отримують
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доходи з джерелом походження з України, за
винятком юридичних осіб будь-якої правової
форми, що мають дипломатичні привілеї або
імунітет згідно з міжнародними договорами
України;».
-2947- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.4.7. Для
неприбуткових організацій, які відповідають
вимогам цього пункту та внесені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій,
встановлюється 1-річний податковий або
звітний період, крім випадків, передбачених
підпунктом 133.4.3 цього пункту.»
-2948- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Пункт 133.5 статті 133 викласти в наступній
редакції:
-2949- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

133.5. Не є платниками податку суб’єкти
господарювання, що застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності,
визначені цим Кодексом, крім випадків,
передбачених абзацами другим та третім
підпункту 133.1.1 та підпункту 133.1.4 пункту
133.1 цієї статті.
-2950- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Пункт 133.3 статті 133 викласти в наступній
редакції: «133.3. Нерезидент стає на облік у
контролюючому органі за місцезнаходженням
свого постійного представництва.».
-2951- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
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«Пункт 133.4 статті 133 викласти в наступній
редакції: «133.4. Не є платниками податку
неприбуткові підприємства, установи та
організації у порядку та на умовах,
встановлених цим Кодексом.».
-2952- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий підпункту 133.4.1 пункту 133.4
статті 133 викласти в наступній редакції:
«утворена та зареєстрована в порядку,
визначеному законом».
-2953- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 133
Податкового кодексу України доповнити
частиною 133.7 наступного змісту: «133.7.
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки, а положення цього
розділу щодо ставок податків та зборів, а
також податкових пільг не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.» 53.
Доповнити розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 133
Податкового кодексу України доповнити
частиною 133.8 наступного змісту: «133.8. У
разі внесення змін до цього розділу з
порушенням частини 133.7 цієї статті, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-2954- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 133
Податкового кодексу України доповнити
частиною 133.8 наступного змісту: «133.8. У
разі внесення змін до цього розділу з
порушенням частини 133.7 цієї статті, вони
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починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-2955- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом 3 наступного
змісту:
«3) У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 після абзацу третього доповнити новим
абзацом в наступній редакції:
«Неприбуткові установи та організації не є
платниками податку»»;
-2956- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом 3 наступного
змісту:
«3) У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 після абзацу третього доповнити новим
абзацом в наступній редакції:
«Неприбуткові установи та організації не є
платниками податку на прибуток»»;
-2957- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
статті 133 підпункт 133.1.1. пункту 133.1
Податкового кодексу України викласти в
наступні
редакції:
«133.1.1.
суб’єкти
господарювання - юридичні особи (провадять
господарську діяльність як на території
України, так і за її межами), крім юридичних
осіб, що обрали спрощену систему
оподаткування».
-2958- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
Податкового кодексу України абзац другий
викласти в наступній редакції: «Суб’єкти
господарювання - юридичні особи, що обрали
спрощену
систему
оподаткування,
є
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платниками податку при виплаті доходів або
прибутків нерезиденту із джерелом їх
походження
з
України
в
порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього
Кодексу. При цьому платники єдиного
податку четвертої групи не є платниками
податку при виплаті доходів, визначених
абзацами четвертим - шостим підпункту
14.1.49 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.».
-2959- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133
Податкового кодексу України абзац третій
викласти в наступній редакції: «Суб’єкти
господарювання - юридичні особи, що обрали
спрощену систему оподаткування, не є
платниками
податку
при
отриманні
скоригованого прибутку контрольованої
іноземної компанії.».
-2960- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
статті 133 Податкового кодексу України
доповнити пунктом «133.1.2 У разі якщо у
розділі III цього Кодексу використовується
термін - "резидент" у відповідних відмінках,
під цим терміном розуміються особи,
визначені пунктом 133.1 статті 133 цього
Кодексу.».
-2961- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

. Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «133.1.4. фізичні особи підприємці, (у тому числі такі, що обрали
спрощену систему оподаткування), та фізичні
особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, щодо виплачених нерезиденту
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доходів (прибутків) із джерелом їх
походження з України, що оподатковуються в
порядку, визначеному пунктом 141.4 статті
141 цього Кодексу.».
-2962- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 133.3 статті 133 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«133.3. Нерезидент стає на облік у
контролюючому органі за місцезнаходженням
постійного представництва до початку своєї
господарської
діяльності
через
таке
представництво у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Нерезидент, який
розпочав господарську діяльність через своє
постійне представництво до реєстрації в
контролюючому органі, вважається таким, що
ухиляється від оподаткування, а одержані ним
прибутки вважаються прихованими від
оподаткування.».
-2963- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 133.4 статті 133 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«133.4.
Не
є
платниками
податку
неприбуткові підприємства, установи та
організації у порядку та на умовах,
встановлених цим Кодексом.».
-2964- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац другий підпункту 133.4.1 пункту 133.4
статті 133 Податкового кодексу України
викласти в наступній редакції: «утворена та
зареєстрована в порядку, визначеному
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законодавством, що регулює діяльність
відповідної неприбуткової організації».
-2965- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац третій підпункту 133.4.1 пункту 133.4
статті 133 Податкового кодексу України
викласти в наступній редакції: «установчі
документи якої або установчі документи
організації вищого рівня, на підставі яких діє
неприбуткова організація відповідно до
закону містять заборону розподілу отриманих
доходів (прибутків) або їх частини 9 серед
засновників
(учасників
у
розумінні
Цивільного кодексу України), членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших
пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього
абзацу не вважається розподілом отриманих
доходів (прибутків) фінансування видатків,
визначених підпунктом 133.4.2 цього
пункту;».
-2966- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: 8.
«Підпункт 133.4.5 пункту 133.4 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «133.4.5. Порядок ведення
Реєстру
неприбуткових
установ
та
організацій,
включення
неприбуткових
підприємств, установ та організацій до
Реєстру
та
виключення
з
Реєстру
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України.».
-2967- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
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наступній
редакції:
«133.4.6.
До
неприбуткових організацій, що відповідають
вимогам цього пункту і не є платниками
податку, зокрема, відносяться: бюджетні
установи; громадські об’єднання, політичні
партії, творчі спілки, релігійні організації,
благодійні організації, пенсійні фонди;
спілки, асоціації та інші об’єднання
юридичних
осіб;
житлово-будівельні
кооперативи (з першого числа місяця,
наступного за місяцем, в якому відповідно до
закону здійснено прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом житлового будинку
і такий житловий будинок споруджувався або
придбавався
житлово-будівельним
(житловим) кооперативом), дачні (дачнобудівельні),
садівничі
та
гаражні
(гаражнобудівельні)
кооперативи
(товариства);
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку,
асоціації
власників жилих будинків; професійні спілки,
їх об’єднання та організації профспілок, а
також організації роботодавців та їх
об’єднання;
сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи, кооперативні
об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів; інші юридичні
особи, діяльність яких відповідає вимогам
цього пункту.».
-2968- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній
редакції:
«133.4.7.
Для
неприбуткових організацій, які відповідають
вимогам цього пункту та внесені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій,
встановлюється
1-річний
податковий
(звітний) період, крім випадків, передбачених
підпунктом 133.4.3 цього пункту.».
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-2969- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 133.5 статті 133 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«133.5. Не є платниками податку суб’єкти
господарювання, які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності,
визначені главою 1 розділу XIV цього
Кодексу, крім випадків, передбачених
абзацами другим та третім підпункту 133.1.1
та підпункту 133.1.4 пункту 133.1 цієї статті.».
-2970- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«РОЗДІЛ IІІ. «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ»
Податкового
кодексу
України доповнити новою статтею такого
змісту: 9. «Стаття 1331 Зміни до розділу Зміни
до цього розділу можуть вноситися не раніше
як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки, а положення цього
розділу не можуть змінюватися протягом
бюджетного року.».
-2971- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
викласти в наступній редакції: «133.1.4.
фізичні особи - підприємці, крім тих, що
обрали спрощену систему оподаткування, та
фізичних осіб, які провадять незалежну
професійну діяльність, щодо виплачених
нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом
їх походження з України».
-2972- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
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«Підпункт 133.1.1. пункту 133.1 статті 133
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«133.1.1. суб’єкти господарювання юридичні особи, які провадять господарську
діяльність як на території України, так і за її
межами, крім юридичних осіб, що обрали
спрощену систему оподаткування.».
-2973- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
« РОЗДІЛ IІІ. «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ» доповнити новою статтею
такого змісту:
«Стаття 133.1 Зміни до розділу. Зміни до
цього розділу не можуть вноситися пізніш як
за шість місяців до початку нового року, в
якому будуть діяти нові правила та ставки, а
положення цього розділу не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.»
-2974- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У статті 133 підпункт 133.1.1. пункту 133.1
викласти в наступні редакції:
«133.1.1. суб’єкти господарювання юридичні особи, які провадять господарську
діяльність як на території України, так і за її
межами (крім юридичних осіб, визначених
пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті).
-2975- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 абзац другий викласти в наступній
редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні
особи, що обрали спрощену систему
оподаткування, є платниками податку при
виплаті доходів (прибутків) нерезиденту із
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джерелом їх походження з України в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього
Кодексу. При цьому платники єдиного
податку не є платниками податку при виплаті
доходів.»
-2976- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 абзац третій викласти в наступній
редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні
особи, що обрали спрощену систему
оподаткування, не є платниками податку.»
-2977- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У статті 133 доповнити пунктом «133.1.2
У разі якщо у розділі III Кодексу
використовується термін "резидент" у
відповідних відмінках, під цим терміном
розуміються особи, визначені пунктом 133.1
статті 133 цього Кодексу.»
-2978- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
У статті 133 доповнити пунктом «133.1.2
У разі якщо у розділі III Кодексу
використовується термін "резидент" у
відповідних відмінках, під цим терміном
розуміються особи, визначені пунктом 133.1
статті 133 цього Кодексу.»
-2979- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Пункт 133.3 статті 133 викласти в
наступній редакції:
133.3. Нерезидент стає на облік у
контролюючому органі за місцезнаходженням
свого постійного представництва до початку
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своєї господарської діяльності через таке
представництво у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Нерезидент, який
розпочав господарську діяльність (через своє
постійне представництво) до реєстрації в
контролюючому органі, вважається таким, що
ухиляється від оподаткування, а одержані ним
прибутки вважаються прихованими від
оподаткування.
-2980- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Пункт 133.4 статті 133 викласти в
наступній редакції:
«133.4. Не є платниками податку
неприбуткові
підприємства/
установи/організації упорядку та на умовах,
встановлених цим Кодексом.»
-2981- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац третій підпункту 133.4.1 пункту
133.4 статті 133 викласти в наступній редакції:
« установчі документи якої (або установчі
документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно до закону) містять заборону
розподілу отриманих доходів (прибутків) або
їх частини серед засновників (учасників у
розумінні цивільного законодавства), членів
такої організації, працівників (крім оплати
їхньої
праці,
нарахування
єдиного
соціального
внеску),
членів
органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цілей цього абзацу не вважається
розподілом отриманих доходів (прибутків)
фінансування
видатків,
визначених
підпунктом 133.4.2 цього пункту;»
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-2982- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.4.5 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції:
« 133.4.5. Включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до
Реєстру, його ведення та виключення з
Реєстру встановлює Кабінет Міністрів
України.
-2983- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції:
133.4.6. До неприбуткових організацій, що
відповідають вимогам цього пункту і не є
платниками податку, зокрема, можуть бути
віднесені:
бюджетні установи;
громадські об’єднання/ політичні партії/
творчі спілки/ релігійні організації/ благодійні
організації/ пенсійні фонди; спілки, асоціації
та інші об’єднання юридичних осіб;
житлово-будівельні
кооперативи
(з
першого числа місяця, наступного за місяцем,
в якому відповідно до закону здійснено
прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом житлового будинку і такий
житловий будинок споруджувався або
придбавався
житлово-будівельним
(житловим) кооперативом), дачні (дачнобудівельні), садівничі та гаражні (гаражнобудівельні) кооперативи (товариства);
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку,
асоціації
власників жилих будинків; професійні спілки,
їх об’єднання та організації профспілок, а
також організації роботодавців та їх
об’єднання;
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сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи,
кооперативні
об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;
інші
юридичні
особи,
діяльність яких відповідає вимогам цього
пункту.
-2984- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції:
«133.4.7. Для неприбуткових організацій,
які відповідають вимогам цього пункту та
внесені до Реєстру неприбуткових установ та
організацій,
встановлюється
1-річний
податковий/звітний період, крім випадків,
передбачених підпунктом 133.4.3 цього
пункту.»
-2985- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Пункт 133.5 статті 133 викласти в
наступній редакції:
133.5. Не є платниками податку фізичні та
юридичні особи, що застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності,
визначені главою 1 розділу XIV цього
Кодексу, крім випадків, передбачених
абзацами другим та третім підпункту 133.1.1
та підпункту 133.1.4 пункту 133.1 цієї статті.
-2986- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Пункт 133.5 статті 133 викласти в
наступній редакції:
133.5. Не є платниками податку фізичні та
юридичні особи, що застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності,
визначені главою 1 розділу XIV цього
Кодексу, крім випадків, передбачених
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абзацами другим та третім підпункту 133.1.1
та підпункту 133.1.4 пункту 133.1 цієї статті.
-2987- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 абзац другий викласти в наступній
редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні
особи, що обрали спрощену систему
оподаткування, є платниками податку при
виплаті доходів/прибутків нерезиденту із
джерелом їх походження з України в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього
Кодексу. При цьому платники єдиного
податку не є платниками податку при виплаті
доходів.»»
-2988- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 абзац третій викласти в наступній
редакції: «Суб’єкти господарювання юридичні особи, що обрали спрощену
систему оподаткування, не платниками
податку на прибуток.»»
-2989- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У статті 133 підпункт 133.1.1. пункту
133.1 викласти в наступні редакції: «133.1.1.
суб’єкти господарювання - юридичні особи,
які провадять господарську діяльність на
території України/за її межами, крім
юридичних осіб, визначених пунктами 133.4
та 133.5 цієї статті..»
-2990- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У статті 133 доповнити пунктом
«133.1.2 У разі якщо у розділі III цього
Кодексу використовується термін "резидент"
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у відмінках, під цим терміном розуміються
особи, визначені пунктом 133.1 статті 133
цього Кодексу.»
-2991- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
викласти в наступній редакції:
133.1.4. фізичні особи - підприємці, у тому
числі такі, які обрали спрощену систему
оподаткування, та фізичні особи, які
провадять незалежну професійну діяльність,
щодо виплачених нерезиденту доходів
(прибутків) із джерелом їх походження з
України, що оподатковуються в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього
Кодексу.»»
-2992- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 133.3 статті 133 викласти в
наступній редакції:
133.3. Нерезидент стає на облік у
контролюючому
органі
(за
місцезнаходженням
свого
постійного
представництва)
до
початку
своєї
господарської
діяльності
через
таке
представництво у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Нерезидент, який
розпочав господарську діяльність через своє
постійне представництво до реєстрації в
контролюючому органі, вважається таким, що
ухиляється від оподаткування, а одержані ним
прибутки вважаються прихованими від
оподаткування.»»
-2993- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
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«Пункт 133.4 статті 133 викласти в
наступній редакції: «133.4. Не є платниками
податку неприбуткові підприємства (
установи, організації) у порядку та на умовах,
встановлених цим Кодексом.»»
-2994- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий підпункту 133.4.1 пункту
133.4 статті 133 викласти в наступній редакції:
««утворена/ зареєстрована в порядку,
визначеному Законом, що регулює діяльність
відповідної неприбуткової організації»;»
-2995- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій підпункту 133.4.1 пункту
133.4 статті 133 викласти в наступній редакції:
« установчі документи якої (або установчі
документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно до закону) містять заборону
розподілу отриманих доходів (прибутків) або
їх частини серед засновників (учасників у
розумінні Цивільного кодексу України),
членів такої організації, працівників (окрім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального
внеску),
членів
органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цілей цього абзацу не вважається
розподілом отриманих доходів (прибутків)
фінансування
видатків,
визначених
підпунктом 133.4.2 цього пункту;»»
-2996- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.5 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: « 133.4.5.
Порядок ведення Реєстру/ включення/
виключення неприбуткових установ та
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організацій,
включення
неприбуткових
підприємств, установ та організацій до
Реєстру встановлює Кабінет Міністрів
України.»»
-2997- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції: 133.4.6. До
неприбуткових організацій, що відповідають
вимогам цього пункту і не є платниками
податку, зокрема, можуть бути віднесені:
бюджетні установи; громадські об’єднання,
політичні партії, творчі спілки, релігійні
організації, благодійні організації, пенсійні
фонди; спілки,/асоціації та інші об’єднання
юридичних
осіб;
житлово-будівельні
кооперативи (з першого числа місяця,
наступного за місяцем, в якому відповідно до
закону здійснено прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом житлового будинку
і такий житловий будинок споруджувався або
придбавався
житлово-будівельним
(житловим) кооперативом), дачні (дачнобудівельні), садівничі та гаражні (гаражнобудівельні)
кооперативи
(товариства);
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку, асоціації власників жилих будинків;
професійні спілки, їх об’єднання та
організації профспілок, а також організації
роботодавців
та
їх
об’єднання;
сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи,
кооперативні
об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;
інші
юридичні
особи,
діяльність яких відповідає вимогам цього
пункту.»
-2998- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
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«Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції:
«133.4.7. Для неприбуткових організацій,
які відповідають вимогам цього пункту та
внесені до Реєстру неприбуткових установ та
організацій,
встановлюється
1-річний
податковий чи звітний період, крім випадків,
передбачених підпунктом 133.4.3 цього
пункту.»»
-2999- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 133.5 статті 133 викласти в
наступній редакції:
«133.5. Не є платниками податку суб’єкти
господарювання, що застосовують спрощену
систему
оподаткування/обліку/звітності,
визначені главою 1 розділу XIV цього
Кодексу, крім випадків, передбачених
абзацами другим та третім підпункту 133.1.1
та підпункту 133.1.4 пункту 133.1 цієї
статті.».»
-3000- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«РОЗДІЛ IІІ. «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ» доповнити новою статтею
такого змісту:
«Стаття 1331 Зміни до розділу Зміни до
цього розділу не можуть вноситися пізніш як
за шість місяців до початку нового
календарного року, в якому будуть діяти нові
правила та ставки, а положення цього розділу
не можуть змінюватися протягом бюджетного
року.»»
-3001- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
викласти в наступній редакції:
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«133.1.4. фізичні особи - підприємці, крім
тих,
що
обрали
спрощену
систему
оподаткування.»
-3002- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У статті 133 підпункт 133.1.1. пункту
133.1 викласти в наступні редакції: «133.1.1.
суб’єкти господарювання - юридичні особи,
які провадять господарську діяльність на
території України чи за її межами, крім
юридичних осіб, визначених пунктами 133.4
та 133.5 цієї статті»»
-3003- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 абзац другий викласти в наступній
редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні
особи, що обрали спрощену систему
оподаткування, є платниками податку при
виплаті доходів чи прибутків нерезиденту із
джерелом їх походження з України в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього
Кодексу. При цьому платники єдиного
податку не є платниками податку при виплаті
доходів.»»
-3004- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті
133 абзац третій викласти в наступній
редакції:
«Суб’єкти господарювання - юридичні
особи (що обрали спрощену систему
оподаткування), є платниками податку при
отриманні
скоригованого
прибутку
контрольованої іноземної компанії, що
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оподатковується в порядку, визначеному
статтею 39-2 та цим розділом.»»
-3005- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«У статті 133 доповнити пунктом 133.1.2.
наступного змісту:
«133.1.2 У разі якщо у розділі III цього
Кодексу використовується термін "резидент"
в різних відмінках, під цим терміном
розуміються особи, визначені пунктом 133.1
статті 133 цього Кодексу.»»
-3006- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.1.4 пункту 133.1 статті 133
викласти в наступній редакції:
133.1.4. фізичні особи - підприємці, у тому
числі такі, що обрали спрощену систему
оподаткування, та фізичні особи, які
провадять незалежну професійну діяльність,
щодо
виплачених
нерезиденту
доходів/прибутків із джерелом їх походження
з України, що оподатковуються в порядку,
визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього
Кодексу.»»
-3007- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 133.3 статті 133 викласти в
наступній редакції:
133.3. Нерезидент стає на облік у
контролюючому органі за місцезнаходженням
свого постійного представництва перед
початком своєї господарської діяльності через
таке
представництво
у
порядку,
встановленому
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
Нерезидент, який розпочав господарську
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діяльність
через
своє
постійне
представництво
до
реєстрації
в
контролюючому органі, вважається таким, що
ухиляється від оподаткування, а одержані ним
прибутки вважаються прихованими від
оподаткування.»»
-3008- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 133.4 статті 133 викласти в
наступній редакції: «133.4. Не є платниками
податку неприбуткові підприємства, установи
або організації у порядку та на умовах,
встановлених цим Кодексом.»»
-3009- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий підпункту 133.4.1 пункту
133.4 статті 133 викласти в наступній редакції:
«утворена та зареєстрована в порядку,
визначеному Законом/підзаконними актами,
що
регулює
діяльність
відповідної
неприбуткової організації»;»;»
-3010- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій підпункту 133.4.1 пункту
133.4 статті 133 викласти в наступній редакції:
« установчі документи якої (або установчі
документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно до закону) містять заборону
розподілу отриманих доходів (прибутків) або
їх частини серед засновників (учасників у
розумінні Цивільного кодексу України та
інших Законів і підзаконних актів), членів
такої організації, працівників (крім оплати
їхньої
праці,
нарахування
єдиного
соціального
внеску),
членів
органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
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Для цілей цього абзацу не вважається
розподілом отриманих доходів (прибутків)
фінансування
видатків,
визначених
підпунктом 133.4.2 цього пункту;»»
-3011- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.5 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції:
« 133.4.5. Порядок ведення Реєстру
(включення, виключення) неприбуткових
установ
та
організацій,
включення
неприбуткових підприємств, установ та
організацій до Реєстру встановлює Кабінет
Міністрів України.»»
-3012- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції:
«133.4.6. До неприбуткових організацій,
що відповідають вимогам цього пункту і не є
платниками податку, зокрема, можуть бути
віднесені: бюджетні установи; громадські
об’єднання, політичні партії, творчі спілки,
релігійні організації, благодійні організації,
пенсійні фонди; спілки, асоціації та інші
об’єднання юридичних осіб; житловобудівельні кооперативи - з першого числа
місяця, наступного за місяцем, в якому
відповідно до закону здійснено прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом
житлового будинку і такий житловий будинок
споруджувався або придбавався житловобудівельним (житловим) кооперативом, дачні
(дачно-будівельні), садівничі та гаражні
(гаражно-будівельні)
кооперативи
(товариства);
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку,
асоціації
власників жилих будинків; професійні спілки,
їх об’єднання та організації профспілок, а
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також організації роботодавців та їх
об’єднання;
сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи, кооперативні
об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів; інші юридичні
особи, діяльність яких відповідає вимогам
цього пункту.»»
-3013- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт 133.4.7 пункту 133.4 статті 133
викласти в наступній редакції:
«133.4.7. Для неприбуткових організацій,
які відповідають вимогам цього пункту та
внесені до Реєстру неприбуткових установ та
організацій,
встановлюється
1-річний
податковий та/або звітний період, крім
випадків, передбачених підпунктом 133.4.3
цього пункту.»»
-3014- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 133.5 статті 133 викласти в
наступній редакції: 133.5. Не є платниками
податку суб’єкти господарювання, що
застосовують
спрощену
систему
оподаткування, визначені главою 1 розділу
XIV цього Кодексу, крім випадків,
передбачених абзацами другим та третім
підпункту 133.1.1 та підпункту 133.1.4 пункту
133.1 цієї статті.»;»
-3015- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«РОЗДІЛ IІІ. «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ» доповнити новою статтею
такого змісту: «Стаття 1331 Зміни до розділу
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти

894

№

161

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

нові правила та ставки, а положення цього
розділу не можуть змінюватися протягом
календарного року.»»
-3016- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Пункт 133.4 статті 133 викласти в
наступній редакції:
«133.4. Не є платниками податку
неприбуткові підприємства, установи та
організації.»
-3017- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 17 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
23. В абзаці першому підпункту 133.1.1.
пункту 133.1 статті 133 слова «провадять
замінити на слова «здійснюють».
-3018- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Перше
речення
абзацу
восьмого
підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«Для платників податку, у яких річний
дохід
від
будь-якої
діяльності
(за
вирахуванням
непрямих
податків),
визначений за правилами бухгалтерського
обліку за останній річний звітний період не
перевищує шістдесяти мільйонів гривень,
об’єкт оподаткування може визначатися без
коригування фінансового результату до
оподаткування на усі різниці (крім від’ємного
значення об’єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років), визначені
відповідно до положень цього розділу».
-3019- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

24. В абзаці першому підпункту 134.1.1.
пункту 134.1 статті 134 слова "які виникають
відповідно до положень цього Кодексу»
замінити
словами
«
які
визначені
відповідними положеннями цього Кодексу».

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 134.1.1. пункту 134.1 статті 134
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Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: 134.1.1. прибуток із
джерелом походження з України та за її
межами,
який
визначається
шляхом
коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку), визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та/або міжнародних
стандартів фінансової звітності, на різниці, які
виникають відповідно до положень цього
Кодексу.».
-3020- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Друге речення абзацу восьмого підпункту
134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового
кодексу України викласти в наступній
редакції: «Платник податку, у якого річний
дохід (за вирахуванням непрямих податків),
визначений за правилами бухгалтерського
обліку за останній річний звітний період не
перевищує шестидесяти мільйонів гривень,
має
право
прийняти
рішення
про
незастосування
коригувань
фінансового
результату до оподаткування на усі різниці
(крім
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років та коригувань, визначених підпунктом
140.4.8 пункту 140.4 та підпунктом 140.5.16
пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу),
визначені відповідно до положень цього
розділу, не більше одного разу протягом
безперервної сукупності років в кожному з
яких виконується цей критерій щодо розміру
доходу.».
-3021- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац дев'ятий підпункту 134.1.1 пункту
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134.1 статті 134 Податкового кодексу України
викласти в наступній редакції: «Якщо у
платника, який прийняв рішення про
незастосування
коригувань
фінансового
результату до оподаткування на усі різниці
(крім
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років та коригувань, визначених підпунктом
140.4.8 пункту 140.4 та підпунктом 140.5.16
пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу),
визначені відповідно до положень цього
розділу, в будь-якому наступному році річний
дохід (за вирахуванням непрямих податків),
визначений за правилами бухгалтерського
обліку за останній річний звітний період
перевищує шістдесят мільйонів гривень,
такий платник визначає об’єкт оподаткування
починаючи з такого року шляхом коригування
фінансового результату до оподаткування на
усі різниці, визначені відповідно до положень
цього розділу.».
-3022- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац другий підпункту 134.1.1. пункту
134.1 статті 134 Податкового кодексу України
викласти в наступній редакції: утворена та/або
зареєстрована в порядку, визначеному
законом, що регулює діяльність відповідної
неприбуткової організації;».
-3023- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац третій підпункту 134.1.1. пункту 134.1
статті 134 Податкового кодексу України
викласти в наступній редакції: установчі
документи якої (або установчі документи
підприємства/установи/організації
вищого
рівня, на підставі яких діє неприбуткова
організація відповідно до закону) містять
заборону розподілу отриманих доходів
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(прибутків) або їх частини серед засновників
(учасників у розумінні Цивільного кодексу
України), членів такої організації, працівників
(крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цього абзацу не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) фінансування
видатків, визначених підпунктом 133.4.2
цього пункту;».
-3024- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Статтю 134 перед пунктом 134.1 доповнити
новим абзацом наступного змісту: «Для
визначення об’єкту оподаткування, платник
податку веде податковий облік доходів та
витрат.»
-3025- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 134.1.1. пункту 134.1 статті 134
викласти в наступній редакції:
-3026- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Перше речення абзацу восьмого підпункту
134.1.1 пункту 134.1 статті 134 викласти в
наступній редакції:
«Для платників податку, у яких річний
дохід
від
будь-якої
діяльності
(за
вирахуванням
непрямих
податків),
визначений за правилами бухгалтерського
обліку за останній річний звітний період не
перевищує п’ятдесяти мільйонів гривень,
об’єкт оподаткування може визначатися без
коригування фінансового результату до
оподаткування на усі різниці (крім від’ємного
значення об’єкта оподаткування минулих
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податкових (звітних) років), визначені
відповідно до положень цього розділу»
-3027- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Друге речення абзацу восьмого підпункту
134.1.1 пункту 134.1 статті 134 викласти в
наступній редакції: Платник податку, у якого
річний дохід (за вирахуванням непрямих
податків),
визначений
за
правилами
бухгалтерського обліку за останній річний
звітний період не перевищує п’ятдесяти
мільйонів гривень, має право прийняти
рішення про незастосування коригувань
фінансового результату до оподаткування на
усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років та коригувань, визначених підпунктом
140.4.8 пункту 140.4 та підпунктом 140.5.16
пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу),
визначені відповідно до положень цього
розділу, не більше одного разу протягом
безперервної сукупності років в кожному з
яких виконується цей критерій щодо розміру
доходу.
-3028- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац дев'ятий підпункту 134.1.1 пункту
134.1 статті 134 викласти в наступній редакції:
«Якщо у платника, який прийняв рішення про
незастосування
коригувань
фінансового
результату до оподаткування на усі різниці
(крім
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років та коригувань, визначених підпунктом
140.4.8 пункту 140.4 та підпунктом 140.5.16
пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу),
визначені відповідно до положень цього
розділу, в будь-якому наступному році річний
дохід (за вирахуванням непрямих податків),
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визначений за правилами бухгалтерського
обліку за останній річний звітний період
перевищує п’ятдесят мільйонів гривень, такий
платник визначає об’єкт оподаткування
починаючи з такого року шляхом коригування
фінансового результату до оподаткування на
усі різниці, визначені відповідно до положень
цього розділу.»
-3029- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Статтю 134 перед пунктом 134.1 доповнити
новим абзацом наступного змісту: «Для
визначення об’єкту оподаткування, платник
податку
веде
податковий
облік
доходів/витрат.»
-3030- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 134.1.1. пункту 134.1 статті 134
викласти в наступній редакції:«134.1.1.
прибуток із джерелом походження з України
та/чи за її межами, який визначається шляхом
коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку), визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та/або міжнародних
стандартів фінансової звітності, на різниці, які
виникають відповідно до положень цього
Кодексу.»
-3031- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий підпункту 134.1.1. пункту
134.1 статті 134 викласти в наступній редакції:
утворена та/чи зареєстрована в порядку,
визначеному законом, що регулює діяльність
відповідної неприбуткової організації;»
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-3032- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац третій підпункту 134.1.1. пункту 134.1
статті 134 викласти в наступній редакції:
установчі документи якої (або установчі
документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно
до
законодавства)
містять
заборону розподілу отриманих доходів
(прибутків) або їх частини серед засновників
(учасників у розумінні Цивільного кодексу
України), членів такої організації, працівників
(крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цього абзацу не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) фінансування
видатків, визначених підпунктом 133.4.2
цього пункту;»
-3033- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Статтю 134 перед пунктом 134.1
доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Для визначення об’єкту оподаткування,
платник податку веде податковий облік
доходів та витрат.»
-3034- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий підпункту 134.1.1. пункту
134.1 статті 134 викласти в наступній редакції:
утворена і зареєстрована в порядку,
визначеному законом, що регулює діяльність
відповідної неприбуткової організації;»
-3035- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
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«Абзац третій підпункту 134.1.1. пункту
134.1 статті 134 викласти в наступній редакції:
установчі документи якої (або установчі
документи організації вищого рівня, на
підставі яких діє неприбуткова організація
відповідно до закону) містять заборону
розподілу отриманих доходів (прибутків) або
їх частини серед засновників (учасників у
розумінні Цивільного кодексу України),
членів такої організації, працівників (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального
внеску),
членів
органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цього абзацу не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) фінансування
видатків, визначених підпунктом 133.4.2
цього пункту;»
-3036- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 134.1 статті 134 Податкового
кодексу України доповнити пунктом 134.1.7
такого змісту: «134.1.7. дохід замовника
будівництва, отриманий у результаті продажу
об’єкта
незавершеного
будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,
що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом
141.10 статті 141 цього Кодексу.»
-3037- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац третій підпункту 134.1.1. пункту 134.1
статті 134 викласти в наступній редакції:
установчі документи якої (або установчі
документи підприємства/установи/організації
вищого рівня, на підставі яких діє
неприбуткова організація відповідно до
закону) містять заборонення розподілу
отриманих доходів (прибутків) або їх частини
серед засновників (учасників у розумінні
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Цивільного кодексу України), членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших
пов’язаних з ними осіб. Для цього абзацу не
вважається розподілом отриманих доходів
(прибутків)
фінансування
видатків,
визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;
-3038- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац третій підпункту 134.1.1. пункту 134.1
статті 134 Податкового кодексу України
викласти в наступній редакції: «установчі
документи якої (або установчі документи
підприємства/установи/організації
вищого
рівня, на підставі яких діє неприбуткова
організація відповідно до закону) містять
заборону
розподілу
отриманих
доходів/прибутків або їх частини серед
засновників
(учасників
у
розумінні
Цивільного кодексу України), членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших
пов’язаних з ними осіб. Для цього абзацу не
вважається розподілом отриманих доходів
(прибутків)
фінансування
видатків,
визначених підпунктом 133.4.2 цього
пункту;».
-3039- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац третій підпункту 134.1.1. пункту
134.1 статті 134 викласти в наступній редакції:
установчі документи якої (або установчі
документи підприємства/установи/організації
вищого рівня, на підставі яких діє
неприбуткова організація відповідно до
закону)
містять
заборону
розподілу
отриманих доходів та прибутків або їх
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частини серед засновників (учасників у
розумінні Цивільного кодексу України),
членів такої організації, працівників (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального
внеску),
членів
органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цього абзацу не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) фінансування
видатків, визначених підпунктом 133.4.2
цього пункту;
-3040- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)
Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій підпункту 134.1.1. пункту
134.1 статті 134 викласти в наступній редакції:
установчі документи якої (або установчі
документи підприємства/установи/організації
вищого рівня, на підставі яких діє
неприбуткова організація відповідно до
закону)
містять
заборону
розподілу
отриманих доходів або прибутків або їх
частини серед засновників (учасників у
розумінні Цивільного кодексу України),
членів такої організації, працівників (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального
внеску),
членів
органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цього абзацу не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) фінансування
видатків, визначених підпунктом 133.4.2
цього пункту;»
-3041- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 134.1 статті 134 Податкового
кодексу України доповнити пунктом 134.1.7
такого змісту: «134.1.7. дохід замовника
будівництва, отриманий у результаті продажу
об’єкта
незавершеного
будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом
141.10 статті 141 цього Кодексу.»
-3042- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)
Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій підпункту 134.1.1. пункту
134.1 статті 134 викласти в наступній редакції:
установчі документи якої (або установчі
документи підприємства, установи чи
організації вищого рівня, на підставі яких діє
неприбуткова організація відповідно до
закону)
містять
заборону
розподілу
отриманих доходів та/або прибутків або їх
частини серед засновників (учасників у
розумінні Цивільного кодексу України),
членів такої організації, працівників (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального
внеску),
членів
органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Для цього абзацу не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) фінансування
видатків, визначених підпунктом 133.4.2
цього пункту;»
-3043- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 134.1 статті 134 Податкового
кодексу України доповнити пунктом 134.1.7
такого змісту: «134.1.7. дохід замовника
будівництва, отриманий у результаті продажу
об’єкта
незавершеного
будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,
що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом
141.10 статті 141 цього Кодексу.»
-3044- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після пункту 17 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
24. В абзаці першому підпункту 134.1.1.
пункту 134.1 статті 134 слова "які виникають
згідно положень цього Кодексу» замінити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
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словами « які визначені відповідними
положеннями цього Кодексу».
-3045- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
Абзац перший пункту 137.4. статті 137
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«137.4.
Податковими
(звітними)
періодами для податку на прибуток
підприємств, крім випадків, передбачених
пунктом 137.5 цієї статті, є календарні:
дев’яносто днів, сто вісімдесят днів, двісті
сімдесят днів, триста шістдесят чотири дні.
При
цьому
податкова
декларація
розраховується наростаючим підсумком.
Податковий (звітний) період починається з
першого календарного дня податкового
(звітного) періоду і закінчується останнім
календарним днем податкового (звітного)
періоду, крім:».
-3046- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац перший пункту 137.5. статті 137
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: 137.5. Річний або звітний
податковий період встановлюється для таких
платників податку:».
-3047- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

25. Пункт 137.7 статті 137 викласти в такій
редакції:
«137.7.
Нерезидент
щороку
може
отримувати від контролюючого органу
підтвердження українською мовою щодо
сплати податку у паперовій або електронній
формі у порядку, передбаченому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику».

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац другий пункту 137.5. статті 137
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: а) платників податку, що
зареєстровані
протягом
звітного
(податкового) року (новостворені), що
сплачують податок на прибуток на підставі
річної податкової декларації за період
діяльності у звітному (податковому) році;».
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-3048- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац перший пункту 137.4. статті 137
викласти в наступній редакції: «137.4.
Податковими/звітними періодами для податку
на прибуток підприємств, крім випадків,
передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є
календарні: дев’яносто днів, сто вісімдесят
днів, двісті сімдесят днів, триста шістдесят
чотири дні. При цьому податкова декларація
розраховується наростаючим підсумком.
Податковий (звітний) період починається з
першого календарного дня податкового
(звітного) періоду і закінчується останнім
календарним днем податкового (звітного)
періоду, крім»
-3049- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 137.5. статті 137
викласти в наступній редакції: а) платників
податку,
що
зареєстровані
протягом
звітного/податкового року (новостворені), що
сплачують податок на прибуток на підставі
річної податкової декларації за період
діяльності у звітному (податковому) році;»
-3050- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац перший пункту 137.4. статті 137
викласти в наступній редакції: «137.4.
Податковими (звітними) періодами для
податку на прибуток підприємств, крім
випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї
статті, є календарні: 90 днів, 180 днів, 270
днів, 364 дні. При цьому податкова декларація
розраховується наростаючим підсумком.
Податковий (звітний) період починається з
першого календарного дня податкового
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(звітного) періоду і закінчується останнім
календарним днем податкового (звітного)
періоду, крім:»»
-3051- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
««Абзац перший пункту 137.5. статті 137
викласти в наступній редакції: 137.5.
Річний/звітний
податковий
період
встановлюється
для
таких
платників
податку:»»
-3052- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 137.5. статті 137
викласти в наступній редакції: а) платників
податку, зареєстровані протягом звітного
(податкового) року (новостворені), що
сплачують податок на прибуток на підставі
річної податкової декларації за період
діяльності у звітному (податковому) році»
-3053- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
« Підпункт "в" пункту 137.5 статті 137
викласти в на ступній редакції: «в) платників
податку, у яких річний дохід від будь-якої
діяльності (за вирахуванням непрямих
податків), визначений за показниками Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), за попередній річний звітний період,
не перевищує 48 мільйонів гривень. При
цьому до річного доходу від будь-якої
діяльності (за вирахуванням непрямих
податків), визначеного за показниками Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), включається дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
інші операційні доходи, фінансові доходи та
інші доходи;»
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-3054- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац перший пункту 137.4. статті 137
викласти в наступній редакції: «137.4.
Податковими (звітними) періодами для
податку на прибуток підприємств, крім
випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї
статті, є календарні: дев’яносто днів, сто
вісімдесят днів, двісті сімдесят днів, триста
шістдесят чотири дні. При цьому податкова
декларація розраховується наростаючим
підсумком. Податковий (звітний) період
починається з першого календарного дня
податкового (звітного) періоду і закінчується
останнім календарним днем податкового
(звітного) періоду, крім:»
-3055- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац перший пункту 137.5. статті 137
викласти в наступній редакції: 137.5.
Річний/звітний
податковий
період
встановлюється
для
таких
платників
податку:»
-3056- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 137.5. статті 137
викласти в наступній редакції: а) платників
податку, що зареєстровані протягом звітного
(податкового) року (новостворені), що
сплачують податок на прибуток на підставі
річної податкової декларації за період
діяльності у звітному (податковому) році;».
-3057- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт "в" пункту 137.5 статті 137
Податкового кодексу України викласти в на
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ступній редакції: «в) платників податку, у
яких річний дохід від будь-якої діяльності (за
вирахуванням
непрямих
податків),
визначений за показниками Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), за попередній річний звітний період,
не перевищує 45 мільйонів гривень. При
цьому до річного доходу від будь-якої
діяльності (за вирахуванням непрямих
податків), визначеного за показниками Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), включається дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
інші операційні доходи, фінансові доходи та
інші доходи;».
-3058- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
« Підпункт "в" пункту 137.5 статті 137
викласти в на ступній редакції: «в) платників
податку, у яких річний дохід від будь-якої
діяльності (за вирахуванням непрямих
податків), визначений за показниками Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), за попередній річний звітний період,
не перевищує 46 мільйонів гривень. При
цьому до річного доходу від будь-якої
діяльності (за вирахуванням непрямих
податків), визначеного за показниками Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), включається дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
інші операційні доходи, фінансові доходи та
інші доходи;»;
-3059- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
« Підпункт "в" пункту 137.5 статті 137
викласти в на ступній редакції:
«в) платників податку, у яких річний дохід
від будь-якої діяльності (за вирахуванням
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непрямих
податків),
визначений
за
показниками Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід), за попередній
річний звітний період, не перевищує 47
мільйонів гривень. При цьому до річного
доходу від будь-якої діяльності (за
вирахуванням
непрямих
податків),
визначеного за показниками Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), включається дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
інші операційні доходи, фінансові доходи та
інші доходи;»»
-3060- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац перший пункту 137.4. статті 137
викласти в наступній редакції: «137.4.
Податковими (звітними) періодами для
податку на прибуток підприємств, крім
випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї
статті, є календарні: 90 днів, 180 днів, 270
днів, 364 дні. При цьому податкова декларація
розраховується наростаючим підсумком.
Податковий (звітний) період починається з
першого календарного дня податкового
(звітного) періоду і закінчується останнім
календарним днем податкового (звітного)
періоду, крім:».
-3061- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац перший пункту 137.5. статті 137
викласти в наступній редакції: «137.5. Річний
або
звітний
податковий
період
встановлюється
для
таких
платників
податку:».
-3062- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
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«Абзац другий пункту 137.5. статті 137
викласти в наступній редакції: а) платників
податку, зареєстровані протягом звітного
(податкового) року (новостворені), що
сплачують податок на прибуток на підставі
річної податкової декларації за період
діяльності у звітному (податковому) році;».
-3063- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт "в" пункту 137.5 статті 137
викласти в на ступній редакції: «в) платників
податку, у яких річний дохід від будь-якої
діяльності (за вирахуванням непрямих
податків), визначений за показниками Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), за попередній річний звітний період,
не перевищує 46 мільйонів гривень. При
цьому до річного доходу від будь-якої
діяльності (за вирахуванням непрямих
податків), визначеного за показниками Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), включається дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
інші операційні доходи, фінансові доходи та
інші доходи;».
-3064- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Підпункт "в" пункту 137.5 статті 137
викласти в на ступній редакції:
«в) платників податку, у яких річний дохід
від будь-якої діяльності (за вирахуванням
непрямих
податків),
визначений
за
показниками Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід), за попередній
річний звітний період, не перевищує 49
мільйонів гривень. При цьому до річного
доходу від будь-якої діяльності (за
вирахуванням
непрямих
податків),
визначеного за показниками Звіту про
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фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід), включається дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
інші операційні доходи, фінансові доходи та
інші доходи;»»
-3065- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

163

Після пункту 17 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
25. Пункт 137.7 статті 137 викласти в такій
редакції: «137.7. Нерезидент щороку може
отримувати від контролюючого органу
підтвердження українською мовою щодо
сплати податку у паперовій або електронній
формі у порядку, передбаченому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.».
-3066- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац другий пункту 138.1 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «на суму нарахованої
амортизації
основних
засобів
та/чи
нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»
-3067- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Відхилено

26. У абзаці п’ятому підпункту 138.3.2
пункту 138.3 статті 138 після слів «діяльності
платника податку» знак «"» виключити.

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац третій пункту 138.1 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: на суму уцінки та втрат від
зменшення корисності основних засобів
та/або нематеріальних активів, включених до
витрат звітного періоду відповідно до
національних
положень/
стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;».
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-3068- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
нарахованої амортизації основних засобів та
чи або нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»
-3069- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
нарахованої амортизації основних засобів
та/або нематеріальних активів відповідно до
національних
положень/стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»»
-3070- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму уцінки
та втрат від зменшення корисності основних
засобів та/чи нематеріальних активів,
включених до витрат звітного періоду
відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних
стандартів
фінансової
звітності;»
-3071- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів та/або нематеріальних
активів,
визначеної
відповідно
до
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національних
положень/
стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об’єкта.»
-3072- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац другий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: «на вартість
нарахованої амортизації основних засобів та,
зокрема, нематеріальних активів відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»
-3073- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац третій пункту 138.1 статті 138 викласти
в наступній редакції: на суму уцінки та втрат
від зменшення корисності основних засобів
та/або нематеріальних активів, включених до
витрат звітного періоду відповідно до
національних
положень/
стандартів
бухгалтерського
обліку/звітності
або
міжнародних стандартів фінансової звітності;
-3074- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац четвертий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів та/або нематеріальних
активів,
визначеної
відповідно
до
національних положень та/або стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об’єкта.
-3075- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
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Абзац п’ятий пункту 138.1 статті 138 викласти
в наступній редакції: «на суму затрат на
ремонт, реконструкцію, модернізацію або
інші поліпшення невиробничих основних
засобів чи невиробничих нематеріальних
активів, віднесених до витрат відповідно до
національних
положень
/стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»
-3076- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац другий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
розрахованої амортизації основних засобів та
чи або нематеріальних активів відповідно до
пункту 138.3 цієї статті;»
-3077- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац третій пункту 138.2 статті 138 викласти
в наступній редакції: «на суму залишкової
вартості окремого об’єкта основних засобів
(нематеріальних активів), визначеної з
урахуванням положень цієї статті Кодексу, у
разі ліквідації або продажу такого об’єкта;»
-3078- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац четвертий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
дооцінки
основних
засобів
або
нематеріальних активів у межах попередньо
віднесених до витрат уцінки відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»
-3079- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
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Абзац п’ятий пункту 138.2 статті 138 викласти
в наступній редакції: на суму вигід від
відновлення корисності основних засобів
та/або нематеріальних активів у межах раніше
віднесених до витрат втрат від зменшення
корисності
основних
засобів
або
нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»
-3080- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
нарахованої амортизації основних засобів
та/чи нематеріальних 7 активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;».
-3081- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац третій пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму уцінки
чи втрат від зменшення корисності основних
засобів та/або нематеріальних активів,
включених до витрат звітного періоду
відповідно
до
національних
положень/стандартів бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової
звітності;».
-3082- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ Ізаконопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів та/чи нематеріальних
активів,
визначеної
відповідно
до
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національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об’єкта.». 62.
Розділ Ізаконопроекту, після пункту
-3083- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ Ізаконопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац п’ятий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму витрат
на ремонт, реконструкцію, модернізацію
та/або інші поліпшення невиробничих
основних
засобів
чи
невиробничих
нематеріальних активів, віднесених до витрат
відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних
стандартів
фінансової
звітності;».
-3084- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
розрахованої амортизації основних засобів та
нематеріальних активів відповідно до пункту
138.3 цієї статті;».
-3085- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«138.1 статті 138 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції: «на
суму нарахованої амортизації основних
засобів та нематеріальних активів відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського
обліку/звітності
або
міжнародних
стандартів
фінансової
звітності;».
-3086- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
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«Абзац третій пункту 138.1 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «на суму уцінки чи втрат
від зменшення корисності основних засобів
та/або нематеріальних активів, включених до
витрат звітного періоду відповідно до
національних
положень/
стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;».
-3087- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.1 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «на суму залишкової
вартості окремого об’єкта основних засобів,
нематеріальних активів, у разі ліквідації або
продажу такого об’єкта.».
-3088- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац п’ятий пункту 138.1 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «на суму витрат на
ремонт, реконструкцію, модернізацію та/або
інші поліпшення невиробничих основних
засобів чи невиробничих нематеріальних
активів, віднесених до витрат відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;».
-3089- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац другий пункту 138.2 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «на суму розрахованої
амортизації
основних
засобів
та
нематеріальних активів відповідно до пункту
138.3 цієї статті;».
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-3090- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац третій пункту 138.2 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «на суму залишкової
вартості окремого об’єкта основних засобів та
чи або нематеріальних активів, визначеної з
урахуванням положень цієї статті Кодексу, у
разі ліквідації або продажу такого об’єкта;».
-3091- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.2 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «на суму дооцінки
основних засобів та/або нематеріальних
активів у межах попередньо віднесених до
витрат уцінки відповідно до національних
положень/стандартів бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової
звітності;».
-3092- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 17 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац п’ятий пункту 138.2 статті 138
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «на суму вигід від
відновлення корисності основних засобів
та/або нематеріальних активів у межах
попередньо віднесених до витрат втрат від
зменшення корисності основних засобів або
нематеріальних активів 13 відповідно до
національних
положень/
стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;».
-3093- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
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Абзац другий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
нарахованої амортизації основних засобів та
чи або нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»;
-3094- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац другий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
розрахованої амортизації основних засобів
та/або нематеріальних активів відповідно до
Податкового кодексу України ;»;
-3095- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац третій пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: « на суму
вартості окремого об’єкта основних засобів та
чи або нематеріальних активів, визначеної з
урахуванням положень цієї статті Кодексу, у
разі ліквідації або продажу такого об’єкта;»;
-3096- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац четвертий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: « на суму
дооцінки
основних
засобів
та/або
нематеріальних активів у межах попередньо
віднесених до витрат уцінки відповідно до
національних положень чи стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»;
-3097- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац п’ятий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму вигід
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від відновлення корисності основних засобів
та/або нематеріальних активів у межах
попередньо віднесених до витрат втрат від
зменшення корисності основних засобів
та/або нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;
-3098- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції:
«на суму амортизації основних засобів та
чи або нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»»
-3099- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму уцінки
та втрат від зменшення користі основних
засобів та/або нематеріальних активів,
включених до витрат звітного періоду
відповідно до національних положень/
стандартів бухгалтерського обліку або
міжнародних
стандартів
фінансової
звітності;»
-3100- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів та/або нематеріальних
активів,
визначеної
відповідно
до
національних положень чи/або стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
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стандартів фінансової звітності, у
ліквідації або продажу такого об’єкта.»
-3101- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

разі
Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац п’ятий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму витрат
на ремонт/ реконструкцію/ модернізацію або
інші поліпшення невиробничих основних
засобів чи невиробничих нематеріальних
активів, віднесених до витрат відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»
-3102- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
розрахованої амортизації основних засобів
(нематеріальних активів) відповідно до
пункту 138.3 цієї статті;»»
-3103- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів, нематеріальних активів,
визначеної з урахуванням положень цієї статті
Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого
об’єкта;»»
-3104- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
дооцінки
основних
засобів
та/чи
нематеріальних активів у межах попередньо
віднесених до витрат уцінки відповідно до
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національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»»
-3105- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац п’ятий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму вигід
від відновлення користі основних засобів
та/або нематеріальних активів у межах
попередньо віднесених до витрат втрат від
зменшення корисності основних засобів або
нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»»
-3106- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
138.1 статті 138 викласти в наступній редакції:
«на суму нарахованої амортизації основних
засобів та нематеріальних активів відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського
обліку/звітності
або
міжнародних
стандартів
фінансової
звітності;».
-3107- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац третій пункту 138.1 статті 138 викласти
в наступній редакції: на суму уцінки та втрат
від зменшення користі основних засобів
та/або нематеріальних активів, включених до
витрат звітного періоду відповідно до
національних
положень/
стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;».
-3108- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
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«Абзац четвертий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів та/або нематеріальних
активів,
визначеної
відповідно
до
національних
положень/
стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об’єкта.».
-3109- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац п’ятий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму витрат
на ремонт, реконструкцію, модернізацію та
інші поліпшення невиробничих основних
засобів чи невиробничих нематеріальних
активів, віднесених до витрат відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;».
-3110- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
розрахованої амортизації основних засобів
та/або нематеріальних активів відповідно до
Податкового кодексу України;».
-3111- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац третій пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів (нематеріальних активів),
визначеної з урахуванням положень цієї статті
Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого
об’єкта;».
-3112- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац третій пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: « на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів, нематеріальних активів,
визначеної з урахуванням положень цієї статті
Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого
об’єкта;».
-3113- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
дооцінки
основних
засобів
або
нематеріальних активів у межах попередньо
віднесених до витрат уцінки відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;».
-3114- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац п’ятий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму вигід
від відновлення корисності основних засобів
та/або нематеріальних активів у межах
попередньо віднесених до витрат втрат від
зменшення корисності основних засобів
та/або нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;».
-3115- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту, після пункту 17
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац п’ятий підпункту 138.3.2 пункту 138.3
статті 138 викласти в наступній редакції:
«Термін "невиробничі основні засоби",
"невиробничі нематеріальні активи" у
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відповідних відмінках означають відповідно
основні засоби, нематеріальні активи, не
призначені для використання в господарській
діяльності платника податку".»
-3116- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
нарахованої амортизації основних засобів та
чи або нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського
обліку/звітності
або
міжнародних
стандартів
фінансової
звітності;»»
-3117- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму уцінки
та втрат від зменшення корисності основних
засобів та/або нематеріальних активів,
включених до витрат звітного періоду
відповідно до національних положень
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»
-3118- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів та/або нематеріальних
активів,
визначеної
відповідно
до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, у разі
ліквідації або продажу такого об’єкта.»
-3119- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац п’ятий пункту 138.1 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму витрат
на ремонт, реконструкцію, модернізацію або
інші поліпшення невиробничих основних
засобів чи невиробничих нематеріальних
активів, віднесених до витрат відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»
-3120- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: «на суму
розрахованої амортизації основних засобів
та/або нематеріальних активів відповідно до
цього Кодексу;»»
-3121- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац третій пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: « на суму
залишкової вартості окремого об’єкта
основних засобів та чи або нематеріальних
активів, визначеної з урахуванням положень
цієї норми Кодексу, у разі ліквідації або
продажу такого об’єкта;»»
-3122- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац четвертий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: « на суму
дооцінки
основних
засобів
та/або
нематеріальних активів у межах попередньо
віднесених до витрат уцінки відповідно до
національних положень або стандартів
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»»

928
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164

165

Редакція, прийнята в першому читанні

18. Підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 доповнити абзацом такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-3123- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом наступного змісту:
«Абзац п’ятий пункту 138.2 статті 138
викласти в наступній редакції: на суму вигід
від відновлення корисності основних засобів/
нематеріальних активів у межах попередньо
віднесених до витрат втрат від зменшення
корисності
основних
засобів
або
нематеріальних активів відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;»»
-3124- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 17 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
26. У абзаці п’ятому підпункту 138.3.2
пункту 138.3 статті 138 після слів «діяльності
платника податку» знак «"» виключити.
-3125- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Пункт 18 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
27. Підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 доповнити абзацом такого змісту:
“Положення абзаців другого та третього
цього
підпункту
не
застосовуються
державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі, облікова політика
яких в частині визначення методів обчислення
величини резерву сумнівних боргів (резерву
очікуваних кредитних збитків) та способу
визначення коефіцієнта сумнівності не
погоджена з власником (власниками) або
уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до законодавства.”.
-3126- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

27. Підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 доповнити абзацом четвертим такого
змісту:
“Положення абзаців другого та третього
цього
підпункту
не
застосовуються
державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі, облікова політика
яких в частині визначення методів обчислення
величини резерву сумнівних боргів (резерву
очікуваних кредитних збитків) та способу
визначення коефіцієнта сумнівності не
погоджена з власником (власниками) або
уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до законодавства”.

Відхилено

Виключити
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Висновки, обґрунтування

-3127- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

15. Пункт 18 Розділу І законопроекту
виключити.
-3128- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І виключити
-3129- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3130- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 139.2.2 пункту 139.2 статті 39
Податкового кодексу України абзац третій
«Положення абзаців другого та третього цього
підпункту не застосовуються державними
унітарними
підприємствами
та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі, облікова політика
яких в частині визначення методів обчислення
величини резерву сумнівних боргів (резерву
очікуваних кредитних збитків) та способу
визначення коефіцієнта сумнівності не
погоджена з власником (власниками) або
уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до законодавства»
виключити.
-3131- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

Відхилено

пункт 18 Розділу I законопроекту
виключити;
-3132- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 18 Розділу І законопроекту –
виключити
-3133- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Пункт 18 Розділу I законопроекту
виключити;
-3134- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

930
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Висновки, обґрунтування

Пункт 18 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-3135- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 18 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
Підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139
викласти в такій редакції:
«139.2.2. Фінансовий результат до
оподаткування
зменшується:
на
суму
коригування (зменшення) резерву сумнівних
боргів або резерв очікуваних кредитних
збитків (зменшення корисності активів), на
яку збільшився фінансовий результат до
оподаткування відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової
звітності; на суму списаної дебіторської
заборгованості (у тому числі за рахунок
створеного резерву сумнівних боргів або
резерв
очікуваних
кредитних
збитків
(зменшення
корисності
активів),
що
відповідає ознакам, визначеним підпунктом
14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.»
-3136- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 18 розділу І законопроекту
виключити
-3137- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Пункт 18 Розділу I законопроекту
виключити
-3138- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 18 Розділу І законопроекту
виключити
-3139- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 18 розділу І виключити.
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“Положення абзаців другого та третього

-3140- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 18 Розділу І законопроекту –
виключити.
-3141- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено
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цього
підпункту
не
застосовуються
державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі, облікова політика
яких в частині визначення методів обчислення
величини резерву сумнівних боргів (резерву
очікуваних кредитних збитків) та способу
визначення коефіцієнта сумнівності не
погоджена з власником (власниками) або
уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до законодавства.”.

Абзац другий пункту 18 викласти в такій
редакції:
«Умовою застосування положень абзаців
другого та третього цього підпункту
державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі, є погодження
такими підприємствами та товариствами
облікової політики в частині визначення
методів обчислення величини резерву
сумнівних боргів (резерву очікуваних
кредитних збитків) та способу визначення
коефіцієнта
сумнівності
з
власником
(власниками) або уповноваженим ним
органом (посадовою особою) відповідно до
законодавства.»;
-3142- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
В абзаці другому пункту 18 розділу І слова
«державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами» замінити
словами
«державними
унітарними
підприємствами
та
їх
об’єднаннями,
господарськими товариствами».
-3143- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити
-3144- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити абзац
-3145- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
В абзаці другому пункту 18 розділу І слова
«державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі» замінити словами
«державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі, та господарськими

Відхилено
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товариствами, 50 і більше відсотків акцій
(часток, паїв) яких знаходяться у статутних
капіталах господарських товариств, частка
держави в яких становить 100 відсотків»
-3146- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 139.2.2 пункту 139.2 статті 139
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту абзац такого змісту
«Положення абзаців другого та третього
цього
підпункту
не
застосовуються
державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі, облікова політика
яких в частині визначення методів обчислення
величини резерву сумнівних боргів (резерву
очікуваних кредитних збитків) та способу
визначення коефіцієнта сумнівності не
погоджена з власником (власниками) або
уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до законодавства.»
виключити
-3147- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий пункту 18 розділу І викласти
в такій редакції:
«Положення абзаців другого та третього
цього
підпункту
не
застосовуються
державними унітарними підприємствами, їх
об’єднаннями
та
господарськими
товариствами, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належить
державі, які є великими платниками податків
та облікова політика яких в частині
визначення методів обчислення величини
резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних
кредитних збитків) та способу визначення
коефіцієнта сумнівності не погоджена з
власником (власниками) або уповноваженим

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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ним органом (посадовою особою) відповідно
до законодавства»
-3148- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий пункту 18 розділу І викласти
в такій редакції:
«Положення абзаців другого та третього
цього
підпункту
не
застосовуються
державними унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями, господарськими товариствами,
у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
акцій (часток) належить державі, та
господарськими товариствами, 50 і більше
відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться
у
статутних
капіталах
господарських
товариств, частка держави в яких становить
100 відсотків, які є великими платниками
податків та облікова політика яких в частині
визначення методів обчислення величини
резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних
кредитних збитків) та способу визначення
коефіцієнта сумнівності не погоджена з
власником (власниками) або уповноваженим
ним органом (посадовою особою) відповідно
до законодавства».
-3149- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 139.2.2 пункту 139.2 статті 139
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту
абзац
такого
змісту
«Положення абзаців другого та третього цього
підпункту не застосовуються державними
унітарними
підприємствами
та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі, облікова політика
яких в частині визначення методів обчислення
величини резерву сумнівних боргів (резерву
очікуваних кредитних збитків) та способу
визначення коефіцієнта сумнівності не
погоджена з власником (власниками) або

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до законодавства.»
виключити
-3150- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці другому пункту 18 розділу І після
слів «не застосовуються» доповнити словами
«великими платниками податків, які є»
-3151- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 139.2.2 пункту 139.2 статті 139
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту
абзац
такого
змісту
«Положення абзаців другого та третього цього
підпункту не застосовуються державними
унітарними
підприємствами
та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належить державі, облікова політика
яких в частині визначення методів обчислення
величини резерву сумнівних боргів (резерву
очікуваних кредитних збитків) та способу
визначення коефіцієнта сумнівності не
погоджена з власником (власниками) або
уповноваженим ним органом (посадовою
особою) відповідно до законодавства.»
виключити
-3152- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 19 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
28. У статті 140:
1) Підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
Великі платники податків зменшують
фінансовий результат до оподаткування на
частину суми від'ємного значення об'єкта

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

28. У статті 140:
1) підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
Великі платники податків зменшують
фінансовий результат до оподаткування на
частину суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років до повного його погашення у такому
порядку.
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оподаткування минулих податкових (звітних)
років до повного його погашення у такому
порядку.
Великі платники податків мають право
зменшувати фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
(прибуток, збиток або нульове значення) не
більше
ніж
на
п’ятдесят
відсотків
непогашеної суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
Сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року, зменшує фінансовий результат до
оподаткування (прибуток, збиток або нульове
значення) майбутніх податкових (звітних)
періодів в розмірі не більше п’ятдесяти
відсотків від такої непогашеної суми до її
повного погашення.
Якщо непогашена сума від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років складатиме не
більше десяти відсотків від позитивного
значення об'єкта оподаткування податкового
(звітного) періоду обрахованого відповідно до
підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього розділу без урахування непогашеного
від’ємного значення об’єкту оподаткування
минулих податкових (звітних) років, то така
сума від'ємного значення зменшує фінансовий
результат
до
оподаткування
цього
податкового (звітного) періоду в повному
обсязі.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пунктів 3 та 42
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу.
Для цілей цього підпункту погашеними
вважаються суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Великі платники податків мають право
зменшувати фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
(прибуток, збиток або нульове значення) не
більше
ніж
на
п’ятдесят
відсотків
непогашеної суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
Сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року, зменшує фінансовий результат до
оподаткування (прибуток, збиток або нульове
значення) майбутніх податкових (звітних)
періодів в розмірі не більше п’ятдесяти
відсотків від такої непогашеної суми до її
повного погашення.
Якщо непогашена сума від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років складатиме не
більше десяти відсотків від позитивного
значення об'єкта оподаткування податкового
(звітного) періоду обрахованого відповідно до
підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього розділу без урахування непогашеного
від’ємного значення об’єкту оподаткування
минулих податкових (звітних) років, то така
сума від'ємного значення зменшує фінансовий
результат
до
оподаткування
цього
податкового (звітного) періоду в повному
обсязі.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пунктів 3 та 42
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу.
Для цілей цього підпункту погашеними
вважаються суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, для яких одночасно виконуються дві
зазначені нижче умови:
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років, для яких одночасно виконуються дві
зазначені нижче умови:
а) ці суми були включені до розрахунку
об'єкта оподаткування майбутніх податкових
(звітних) періодів;
б) за рахунок цих сум було зменшено
позитивне значення об’єкта оподаткування
(прибуток) відповідних податкових (звітних)
років, відповідно до підпункту 134.1.1 пункту
134.1 статті 134 цього розділу обраховане без
урахування
непогашеного
від’ємного
значення об’єкту оподаткування минулих
податкових (звітних) років.»
2) у пункті 140.5:
підпункт 6 підпункту 140.5.7 доповнити
абзацом другим наступного змісту:
"Вимоги
цього
підпункту
не
застосовуються
платником
податку
у
випадках нарахування роялті на користь
правовласників,
як
винагороди
за
використання об’єктів авторського права і
(або) суміжних прав чи як відрахування на
користь
правовласників,
на
підставі
договорів, укладених таким платником
податку із організаціями колективного
управління відповідно до Закону України
«Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського
права і (або) суміжних прав».
абзац перший підпункту 140.5.10 викласти
в такій редакції:
«140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами (у разі якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за податковий (звітний) рік,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

а) ці суми були включені до розрахунку
об'єкта оподаткування майбутніх податкових
(звітних) періодів;
б) за рахунок цих сум було зменшено
позитивне значення об’єкта оподаткування
(прибуток) відповідних податкових (звітних)
років, відповідно до підпункту 134.1.1 пункту
134.1 статті 134 цього розділу обраховане без
урахування
непогашеного
від’ємного
значення об’єкту оподаткування минулих
податкових (звітних) років»;
2) у пункті 140.5:
підпункт 6 підпункту 140.5.7 доповнити
абзацом другим такого змісту:
"Вимоги
цього
підпункту
не
застосовуються
платником
податку
у
випадках нарахування роялті на користь
правовласників,
як
винагороди
за
використання об’єктів авторського права і
(або) суміжних прав чи як відрахування на
користь
правовласників,
на
підставі
договорів, укладених таким платником
податку із організаціями колективного
управління відповідно до Закону України
«Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського
права і (або) суміжних прав».
абзац перший підпункту 140.5.10 викласти
в такій редакції:
«140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами (у разі якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за податковий (звітний) рік,
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в такій редакції:
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Висновки, обґрунтування

що передує року, в якому отримано таку
безповоротну
фінансову
допомогу
(безоплатно надані товари, роботи, послуги)
за умови, що така допомога була врахована у
складі витрат при визначенні фінансового
результату до оподаткування), та платникам
податку, які оподатковуються за ставкою 0
відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу, крім безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг),
перерахованої
неприбутковим
організаціям,
внесеним
до
Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату
такого перерахування коштів, передачі
товарів,
робіт,
послуг,
для
яких
застосовується положення підпункту 140.5.9
цього пункту»;
-3153- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 1 частини 19 розділу 1
законопроекту (зміни до пп. 140.4.4 ст. 140
ПКУ) виключити.
-3154- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт 1) пункту 19 Розділу І проекту,
викласти у наступній редакції: "1) підпункт
140.4.4 пункту 140.4 викласти в такій редакції:
140.4.4. на суму від’ємного значення
об’єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років.
Положення
цього
підпункту
застосовуються протягом десяти послідовних
податкових (звітних) років, починаючи з
податкового (звітного) року виникнення
такого
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу;"
-3155- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

що передує року, в якому отримано таку
безповоротну
фінансову
допомогу
(безоплатно надані товари, роботи, послуги)
за умови, що така допомога була врахована у
складі витрат при визначенні фінансового
результату до оподаткування), та платникам
податку, які оподатковуються за ставкою 0
відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу, крім безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг),
перерахованої
неприбутковим
організаціям,
внесеним
до
Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату
такого перерахування коштів, передачі
товарів,
робіт,
послуг,
для
яких
застосовується положення підпункту 140.5.9
цього пункту».
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1) підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції:
-3156- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

19. У статті 140:
-3157- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 розділу І
законопроєкту (зміни до підпункту 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу
України) виключити.
-3158- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 розділу І
законопроєкту (зміни до підпункту 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу
України) виключити.
-3159- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
140.4.41 на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування великого платника
податків протягом десяти послідовних
податкових (звітних) років, починаючи з
податкового (звітного) року виникнення
такого
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування».
-3160- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

16. Пункт 19 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана
поправка
пропонує
не
дискримінувати
невеликих
платників
податків у порівнянні з великими платниками
податків, яким законопроектом надається
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пільга зі зменшення фінансового результату
до оподаткування.
-3161- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 Розділу
законопроекту виключити
-3162- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

виключити
-3163- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 1 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти в
такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника податків
минулих податкових (звітних) років (крім
великих платників податків). Положення
цього
підпункту
застосовуються
з
урахуванням пункту 3 та 4 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу.
Великі платники податків щорічно
зменшують
фінансовий
результат
до
оподаткування на частину суми від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років до повного його
погашення у такому порядку:
позитивний фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) року
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років, крім
випадку, коли сума від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років є меншою ніж п’ятдесят
відсотків позитивного значення об'єкта
оподаткування такого податкового (звітного)
року. В такому разі позитивний фінансовий
результат до оподаткування податкового
(звітного) року зменшується на всю суму

Відхилено
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від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років;
сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року, враховується у зменшення фінансового
результату до оподаткування майбутніх
звітних податкових періодів з урахуванням
обмежень, встановлених абзацом третім цього
підпункту, до повного погашення такої суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років»
-3164- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 1 пункту 19 розділу І виключити.
-3165- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

підпункт 1 пункту 19 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
«1) підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції: “140.4.4. на суму від'ємного
значення об'єкта оподаткування платника
(крім великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років. Великими
платниками податків фінансовий результат до
оподаткування зменшується на п’ятдесят
відсотків суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років. При цьому, фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
(прибуток, збиток або нульове значення)
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
розрахованої за минулі податкові (звітні)
роки. Сума від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року зменшує фінансовий результат до
оподаткування (прибуток, збиток або нульове
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значення) наступного податкового (звітного)
року в розмірі п’ятдесяти відсотків від такої
непогашеної суми до повного погашення суми
такого від'ємного значення в наступних
податкових звітних періодах. “;
-3166- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Підпункт 1 пункту 19 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
«1) підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції: “140.4.4. на суму від'ємного
значення об'єкта оподаткування платника
(крім великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років. Великими
платниками податків фінансовий результат до
оподаткування зменшується на п’ятдесят
відсотків суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років. При цьому, фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
(прибуток, збиток або нульове значення)
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
розрахованої за минулі податкові (звітні)
роки. Сума від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року зменшує фінансовий результат до
оподаткування (прибуток, збиток або нульове
значення) наступного податкового (звітного)
року в розмірі п’ятдесяти відсотків від такої
непогашеної суми до повного погашення суми
такого від'ємного значення в наступних
податкових звітних періодах. “;
-3167- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту викласти в наступній редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення об'єкта

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу;»
-3168- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 Розділу
законопроекту – виключити.
-3169- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

І
Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 Розділу
законопроекту виключити;
-3170- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

I

Підпункт 1 пункту 19 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-3171- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 1 пункту 19 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
у статті 140 підпункт 140.4.4 пункту 140.4
викласти в такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років. Положення цього підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу»;
-3172- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 1 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
140.4.41 на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування великого платника
податків минулих податкових (звітних) років.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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При цьому фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) року не
може бути зменшено більше ніж на 75
відсотків;».
-3173- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Підпункт 1 пункту 19 розділу І
законопроекту виключити
-3174- Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Підласа Р. А. (р.к. №100), Н.д.
Кисилевський Д. Д. (р.к. №239), Н.д.
Мовчан О. В. (р.к. №351), Н.д. Кицак Б. В.
(р.к. №269), Н.д. Марчук І. П. (р.к. №394)
підпункт 1 пункту 19 Розділу І викласти у
такій редакції:
«1) у підпункті 140.4.4 пункту 140.4 слова
«пункту 3» замінити словами «пунктів 3 та
42»»;
-3175- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 140.4.1. пункту 140.4. статті 140
викласти в такій редакції:
«140.4.1. на суму нарахованих доходів від
участі в капіталі інших платників податку на
прибуток підприємств, платників єдиного
податку та на суму нарахованих доходів у
вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на
його користь від інших платників цього
податку. Норми цього підпункту не
застосовуються щодо нарахованих доходів
платника податку у вигляді дивідендів та
доходів від участі в капіталі інститутів
спільного інвестування та платників податку,
прибуток яких звільняється від оподаткування
відповідно до положень цього Кодексу, у
розмірі
прибутку,
звільненого
від
оподаткування;»
-3176- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)
140.4.
Фінансовий
результат
оподаткування зменшується: …

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

до
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових
(звітних)
років.
Великі
платники податків мають право щорічно
зменшувати фінансовий результат до
оподаткування на частину суми від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років до повного його
погашення у наступному порядку.
Великий платник податків має право
зменшити фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного)
року(прибуток,
збиток
або
нульове
значення) не більше ніж на п’ятдесят
відсотків непогашеної суми від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років.
Сума від'ємного значення об'єкта
оподаткування
минулих
податкових
(звітних) років, непогашена позитивним
значенням
об'єкта
оподаткування
податкового (звітного) року, зменшує
фінансовий результат до оподаткування
(прибуток, збиток або нульове значення)
кожного наступного податкового (звітного)
року в розмірі п’ятдесяти відсотків від
такої непогашеної суми до її повного
погашення.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3 та
42 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу.
Для цілей цього пункту погашеними
вважаються суми від'ємного значення
об'єкта
оподаткування
минулих
податкових (звітних) років, для яких
одночасно виконуються дві зазначені
нижче умови:
а) ці суми були включені до розрахунку
об'єкта оподаткування платника одного з
наступних податкових (звітних) років;
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б) за рахунок цих сум було зменшено
позитивний фінансовий результат до
оподаткування (прибуток) відповідних
податкових (звітних) років (не менше 0).
-3177- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Пункт 19 Розділу I законопроекту
виключити;
-3178- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити підпункт 1 пункту 19 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-3179- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 1 пункту 19 розділу І проекту
виключити
-3180- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до пп. 140.4.4 п.140.4
статті 140 як такі, що суперечать нормам та
регламентам ОЕСР.
-3181- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Підпункт 1 пункту 19 розділу І
законопроєкту (зміни до підпункту 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу
України) виключити;
-3182- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити підпункт 1 пункту 19 розділу І.
-3183- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)
Підпункт 1 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти в
такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років. доповнити новим
підпунктом 140.4.41 такого змісту:
140.4.41 на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування великого платника
податків протягом десяти послідовних
податкових (звітних) років, починаючи з
податкового (звітного) року виникнення
такого
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування».
-3184- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт перший пункту 19 Розділу І
(щодо внесення змін до підпункту 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу
України) виключити.

Відхилено

Відхилено
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-3185- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
підпункт 1 пункту 19 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
«1) підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції:
“140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років. Великими
платниками податків фінансовий результат до
оподаткування зменшується на п’ятдесят
відсотків суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
При цьому, фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
(прибуток, збиток або нульове значення)
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
розрахованої за минулі податкові (звітні)
роки.
Сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року зменшує фінансовий результат до
оподаткування (прибуток, збиток або нульове
значення) наступного податкового (звітного)
року в розмірі п’ятдесяти відсотків від такої
непогашеної суми до повного погашення суми
такого від'ємного значення в наступних
податкових звітних періодах. “;
-3186- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
Підпункт 1 пункту 19 (щодо нової редакції
пункту 140.4) Розділу І законопроекту –
виключити.
-3187- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту викласти в наступній редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу;»
-3188- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Підпункт 1 пункт 19 розділу І
законопроекту (щодо нової редакції підпункту
140.4.4 пункту 140.4 статті 140 ПКУ)
виключити.
-3189- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 19 розділу І виключити.
-3190- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Відхилено

У статті 140:
1) підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції:
“140.4.4. на суму від’ємного значення
об’єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
Великими
платниками
податків
фінансовий результат до оподаткування
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років.
При цьому не перенесений залишок
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років
враховується
при
визначенні
об’єкта
оподаткування в наступному порядку:
фінансовий результат до оподаткування
податкового (звітного) періоду зменшується
на п’ятдесят відсотків суми від’ємного
значення об’єкта оподаткування розрахованої
за минулий податковий (звітний) рік та не
перенесеного залишку від’ємного значення
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об’єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років.
Розрахована сума від’ємного значення
об’єкта оподаткування минулого податкового
(звітного) року та не перенесеного залишку
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років зменшує
фінансовий результат до оподаткування
звітних періодів наступного податкового
(звітного) року в розмірі п’ятдесяти відсотків
від такої суми.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3 та 4
підрозділу 4 розділу XX “Перехідні
положення” цього Кодексу.”;
-3191- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти в
такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника податків
(крім великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
Великі платники податків мають право
щорічно зменшувати фінансовий результат до
оподаткування на частину суми від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років до повного його
погашення у порядку, визначеному у цьому
підпункті.
Великий платник податків має право
зменшити
фінансовий
результат
до
оподаткування податкового (звітного) року
(прибуток, збиток або нульове значення) не
більше
ніж
на
п’ятдесят
відсотків
непогашеної суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
Сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
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років, непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року, зменшує фінансовий результат до
оподаткування (прибуток, збиток або нульове
значення) кожного наступного податкового
(звітного) року в розмірі п’ятдесяти відсотків
від такої непогашеної суми до її повного
погашення.
Для цілей цього пункту погашеними
вважаються суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, для яких одночасно виконуються дві
нижче зазначені умови:
такі суми були включені до розрахунку
об'єкта оподаткування платника одного з
наступних податкових (звітних) років;
за рахунок таких сум було зменшено
позитивний
фінансовий
результат
до
оподаткування
(прибуток)
відповідних
податкових (звітних) років (не менше нуля)».
-3192- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 Розділу І
законопроекту – виключити.
-3193- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 19 виключити.

Відхилено

-3194- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Виключити
-3195- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту викласти в наступній редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу;»

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

-3196- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 1 пункту 19
розділу I слова та знаки «(крім великих
платників податків)» виключити.
-3197- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишити у силі діючу редакцію
-3198- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років."
-3199- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 19
розділу І викласти в такій редакції: «140.4.4.
на суму від'ємного значення об'єкта
оподаткування
(минулих)
податкових
(звітних) років платника податків (крім
великих платників податків)».
-3200- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Відхилено

Підпункт 140.4.4. пункту 140.4 статті 140
Розділу ІІІ викласти в наступній редакції: «В
абзаці першому підпункту 140.4.4. пункту
140.4 статті 140 Розділу ІІІ виключити
словосполучення « крім великих платників
податків» та викласти в наступної редакції: «
140.4.4. на суму від'ємного значення об'єкта
оподаткування платника податків минулих
податкових (звітних) років»
-3201- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)

Відхилено

Підпункт 140.4.4. пункту 140.4 статті 140
Розділу ІІІ викласти в наступній редакції: «В
абзаці першому підпункту 140.4.4. пункту
140.4 статті 140 Розділу ІІІ виключити
словосполучення « крім великих платників
податків» та викласти в наступної редакції: «
140.4.4. на суму від'ємного значення об'єкта
оподаткування платника податків минулих
податкових (звітних) років».
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Висновки, обґрунтування

-3202- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

“140.4.4. на суму від’ємного значення
об’єкта оподаткування платника минулих
податкових (звітних) років."
-3203- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3204- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

10. Абзаци другий, четвертий, п’ятий
підпункту 1 пункту 19 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«140.4.4. на суму від’ємного значення об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
Положення
цього
підпункту
застосовуються
протягом
дванадцяти
послідовних податкових (звітних) років,
починаючи з податкового (звітного) року
виникнення такого від’ємного значення
об’єкта оподаткування. Положення цього
підпункту застосовуються з урахуванням
пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу;».
-3205- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

31. Другий абзац підпункту 1 пункту 19
розділу І викласти в наступній редакції:
“140.4.4. протягом 2022-2026 років на суму
від'ємного значення об'єкта оподаткування
платника (крім великих платників податків)
минулих податкових (звітних) років.
Великими платниками податків, які
перебували в реєстрі великих платників
податків станом на 01.01 звітного року, ,
фінансовий результат до оподаткування
протягом 2022-2026 років зменшується на
двадцять відсотків суми від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років.
При цьому, фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) року
(прибуток, збиток або нульове значення)
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зменшується на двадцять відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
розрахованої
за
минулий
податковий
(звітний) рік. Сума від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулого податкового
(звітного) року непогашена позитивним
значенням об'єкта оподаткування податкового
(звітного) року зменшує фінансовий результат
до оподаткування (прибуток, збиток або
нульове значення) наступного податкового
(звітного) року в розмірі двадцяти відсотків
від такої непогашеної суми.
-3206- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121),
Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Абзаци другий-четвертий підпункту 1
пункт 19 розділу І законопроекту (щодо нової
редакції підпункту 140.4.4 пункту 140.4 статті
140 ПКУ) замінити двома абзацами такого
змісту:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
140.4.4-1 на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування великого платника
податків протягом десяти послідовних
податкових (звітних) років, починаючи з
податкового (звітного) року виникнення
такого
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування».
-3207- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзаци другий та третій підпункту 1
пункту 19 розділу І викласти в такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування (минулих) податкових
(звітних) років платника податків (крім
великих платників податків).
Великими
платниками
податків
фінансовий результат до оподаткування
зменшується на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування протягом дванадцяти
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наступних послідовних податкових (звітних)
років, починаючи з податкового (звітного)
року виникнення такого від’ємного значення
об’єкта оподаткування».
-3208- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзаци другий-четвертий підпункту 1
пункт 19 розділу І законопроекту (щодо нової
редакції підпункту 140.4.4 пункту 140.4 статті
140 ПКУ) замінити двома абзацами такого
змісту:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
140.4.4-1 на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування великого платника
податків протягом десяти послідовних
податкових (звітних) років, починаючи з
податкового (звітного) року виникнення
такого
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування».
-3209- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзаци другий-п'ятий підпункту 1 пункту
19 розділу І законопроекту замінити абзацами
такого місту:
"140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника податків
минулих податкових (звітних) років.\
Великими
платниками
податків
фінансовий результат до оподаткування
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років.
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При цьому, для великих платників
податків,
фінансовий
результат
до
оподаткування податкового (звітного) року
(прибуток, збиток або нульове значення)
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
розрахованої
за
минулий
податковий
(звітний) рік та на п’ятдесят відсотків від суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
яка неврахована в такому минулому
податковому (звітному ) році.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3 та 4
підрозділу 4-2 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу".
-3210- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци другий-п’ятий підпункту 1 пункту
19 розділу І викласти в такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника податків
минулих податкових (звітних) років (крім
великих платників податків).
Великими
платниками
податків
фінансовий результат до оподаткування
зменшується на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування такого платника
минулих податкових (звітних) років у розмірі,
що не перевищує 50 відсотків суми
позитивного значення розрахованого об’єкта
оподаткування податком на прибуток звітного
(податкового) періоду, в якому здійснюється
таке зменшення, збільшеного на суму
фінансових витрат за даними фінансової
звітності та суми амортизаційних відрахувань
за даними податкової звітності того самого
звітного (податкового) періоду.
Для цілей цього підпункту об’єкт
оподаткування визначається відповідно до
статті 134 цього Кодексу з коригуванням
фінансового результату до оподаткування на
усі різниці, визначені відповідно до положень
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Великими
платниками
податків
фінансовий результат до оподаткування
зменшується на п’ятдесят відсотків суми

Пропозиції та поправки до проекту

цього розділу, крім від’ємного значення
об’єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років.
Сума від’ємного значення об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років великого платника, податків, що
перевищує суму, розраховану згідно з цим
підпунктом, враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
майбутніх звітних податкових періодів з
урахуванням обмежень, встановлених цим
підпунктом, до їх повного погашення.».
-3211- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.»
-3212- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 1 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції: «1) підпункт 140.4.4 пункту
140.4 викласти в такій редакції: «140.4.4. на
суму
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування платника (крім великих
платників податків) минулих податкових
(звітних) років. 140.4.41 на суму від'ємного
значення об'єкта оподаткування великого
платника
податків
протягом
десяти
послідовних податкових (звітних) років,
починаючи з податкового (звітного) року
виникнення такого від’ємного значення
об’єкта оподаткування».
-3213- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій підпункту 1 пункту 19
розділу I виключити.
-3214- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишити у силі діючу редакцію
-3215- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Абзаци третій - п’ятий підпункту 1 пункту
19 Розділу І законопроекту – виключити.
-3216- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Абзаци третій - п’ятий підпункту 1 пункту
19 Розділу І законопроекту – виключити.
-3217- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 19
розділу І викласти в такій редакції:
«Великими платниками податків фінансовий
результат до оподаткування зменшується на
суму
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування протягом десяти послідовних
податкових (звітних) років, починаючи з
податкового (звітного) року виникнення
такого
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування».».
-3218- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 19 розділу І
викласти в такій редакції:
«Великими платниками податків, які
декларували від’ємне значення об’єкту
оподаткування
протягом
чотирьох
календарних років поспіль, фінансовий
результат до оподаткування зменшується на
п’ятдесят відсотків суми від’ємного значення
об’єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років».
-3219- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Великі платники податків мають право
щорічно зменшувати фінансовий результат до
оподаткування на частину суми від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років до повного його
погашення у наступному порядку.
-3220- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити абзац
-3221- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3222- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

11. Абзац третій виключити
-3223- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац третій пункту 19 розділу І викласти
в такій редакції:
«Великими платниками податків, які
декларували від’ємне значення об’єкту
оподаткування протягом трьох календарних
років поспіль (крім випадків, коли від’ємне
значення виникло за рахунок амортизаційних
відрахувань), фінансовий результат до
оподаткування зменшується на п’ятдесят
відсотків суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років».
-3224- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац третій підпункту 1 пункту 19
розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"Великими
платниками
податків
фінансовий результат до оподаткування
зменшується на суму від’ємного значення
об’єкта оподаткування платника минулих 10
податкових (звітних) років"
-3225- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац третій пункту 19 розділу І викласти
в такій редакції:
«Великими платниками податків, які
декларували від’ємне значення об’єкту
оподаткування протягом двох календарних
років поспіль (крім випадків, коли від’ємне
значення виникло за рахунок амортизації
основних фондів із строком експлуатації до 5
років),
фінансовий
результат
до

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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При цьому, фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) року
(прибуток, збиток або нульове значення)
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від’ємного значення об’єкта оподаткування
розрахованої
за
минулий
податковий
(звітний) рік. Сума від’ємного значення
об’єкта оподаткування минулого податкового
(звітного) року непогашена позитивним
значенням
об’єкта
оподаткування
податкового
(звітного)
року
зменшує
фінансовий результат до оподаткування
(прибуток, збиток або нульове значення)
наступного податкового (звітного) року в

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

оподаткування зменшується на п’ятдесят
відсотків суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років».
-3226- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

В абзаці третьому підпункту 1 пункту 19
розділу І після слів «Великими платниками
податків» додати слова «які перебували в
реєстрі великих платників податків станом на
1 січня звітного року».
-3227- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзаци третій - п’ятий підпункту 1 пункту
19 Розділу І законопроекту – виключити.
-3228- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац третій пункту 19 розділу І викласти
в такій редакції:
«Великими платниками податків, які
декларували від’ємне значення об’єкту
оподаткування протягом двох календарних
років поспіль, фінансовий результат до
оподаткування зменшується на п’ятдесят
відсотків суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років».
-3229- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 19
розділу I виключити.
-3230- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Залишити у силі діючу редакцію
-3231- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 19
розділу І виключити.
-3232- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Відхилено

Підпункт 140.4.4. пункту 140.4 статті 140
Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
«Абзац третій підпункту 140.4.4. пункту 140.4
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розмірі п’ятдесяти
непогашеної суми.

відсотків

від

Пропозиції та поправки до проекту

такої

Висновки, обґрунтування

статті 140 Розділу ІІІ викласти в наступній
редакції: «При цьому, для великих платників
податків,
фінансовий
результат
до
оподаткування податкового (звітного) року
(прибуток, збиток або нульове значення)
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
розрахованої
за
минулий
податковий
(звітний) рік та на п’ятдесят відсотків від суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
яка неврахована в такому минулому
податковому (звітному) році
-3233- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)

Відхилено

Підпункт 140.4.4. пункту 140.4 статті 140
Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
«Абзац третій підпункту 140.4.4. пункту 140.4
статті 140 Розділу ІІІ викласти в наступній
редакції: «При цьому, для великих платників
податків,
фінансовий
результат
до
оподаткування податкового (звітного) року
(прибуток, збиток або нульове значення)
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
розрахованої
за
минулий
податковий
(звітний) рік та на п’ятдесят відсотків від суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
яка неврахована в такому минулому
податковому (звітному) році
-3234- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Великий платник податків має право
зменшити
фінансовий
результат
до
оподаткування податкового (звітного) року
(прибуток, збиток або нульове значення) не
більше
ніж
на
п’ятдесят
відсотків
непогашеної суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років. Сума від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року, зменшує фінансовий результат до
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оподаткування (прибуток, збиток або нульове
значення) кожного наступного податкового
(звітного) року в розмірі п’ятдесяти відсотків
від такої непогашеної суми до її повного
погашення.
-3235- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити абзац
-3236- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити

172

Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3 та 4
підрозділу 4 розділу XX “Перехідні
положення” цього Кодексу.”;

-3237- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 19
розділу І виключити.
-3238- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзаци четвертий підпункту 1 пункту 19
розділу І законопроекту виключити
-3239- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац третій пункту 19 розділу І викласти
в такій редакції:
«Великими
платниками
податків
фінансовий результат до оподаткування
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
збільшеного
на
суму
амортизаційних
відрахувань, нарахованих на вартість
основних фондів зі строком експлуатації до 5
років, однак не більше суми від’ємного
значення минулих податкових (звітних
періодів)».
-3240- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Відхилено

Відхилено

Залишити у силі діючу редакцію
-3241- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Відхилено

Підпункт 140.4.4. пункту 140.4 статті 140
Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
«Абзац четвертий підпункту 140.4.4. пункту
140.4 статті 140 Розділу ІІІ викласти в
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наступній редакції: «Положення цього
підпункту застосовуються з урахуванням
пункту 3 та 42 підрозділу 4 розділу XX
"Перехідні положення" цього Кодексу.
-3242- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)

Відхилено

Підпункт 140.4.4. пункту 140.4 статті 140
Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
«Абзац четвертий підпункту 140.4.4. пункту
140.4 статті 140 Розділу ІІІ викласти в
наступній редакції: «Положення цього
підпункту застосовуються з урахуванням
пункту 3 та 42 підрозділу 4 розділу XX
"Перехідні положення" цього Кодексу
-3243- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3 та 42
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу.
Для цілей цього пункту погашеними
вважаються суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, для яких одночасно виконуються дві
зазначені нижче умови: а) ці суми були
включені
до
розрахунку
об'єкта
оподаткування платника одного з наступних
податкових (звітних) років; б) за рахунок цих
сум було зменшено позитивний фінансовий
результат до оподаткування (прибуток)
відповідних податкових (звітних) років (не
менше 0).
-3244- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити

173

-3245- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзаци п'ятий підпункту 1 пункту 19
розділу І законопроекту виключити
-3246- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 Розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту:
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«Пункт 140.4 статті 140 Податкового
кодексу
України
доповнити
новим
підпунктом 140.4.41 такого змісту: «140.4.41
на суму від'ємного значення об'єкта
оподаткування великого платника податків
протягом десяти послідовних податкових
(звітних) років, починаючи з податкового
(звітного) року виникнення такого від’ємного
значення об’єкта оподаткування. Положення
цього
підпункту
застосовуються
з
урахуванням пункту 3 та 4-2 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу.».
-3247- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Підпункт 1 пункту 19 Розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту: «Пункт 140.4 статті 140 Податкового
кодексу
України
доповнити
новим
підпунктом 140.4.41 такого змісту: 140.4.41 на
суму
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування великого платника податків
протягом десяти послідовних податкових
(звітних) років, починаючи з податкового
(звітного) року виникнення такого від’ємного
значення об’єкта оподаткування. Положення
цього
підпункту
застосовуються
з
урахуванням пункту 3 та 4-2 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу.».
-3248- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 19 розділу І викласти в такій
редакції: «У статті 140: 1) підпункт 140.4.4
пункту 140.4 викласти в такій редакції:
«140.4.4. на суму від'ємного значення об'єкта
оподаткування платника (крім великих
платників податків) минулих податкових
(звітних) років»; 2) пункт 140.4 доповнити
новим підпунктом 140.4.41 такого змісту:
«140.4.41 на суму від'ємного значення об'єкта
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оподаткування великого платника податків
протягом десяти послідовних податкових
(звітних) років, починаючи з податкового
(звітного) року виникнення такого від’ємного
значення об’єкта оподаткування».
-3249- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 1 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції: «підпункт 140.4.4 пункту 140.4
викласти в такій редакції: «140.4.4. на суму
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років платника
податків, який не є великим платником
податків. доповнити новим підпунктом
140.4.41 такого змісту: 140.4.41 на суму
від'ємного значення об'єкта оподаткування
великого платника податків протягом десяти
послідовних податкових (звітних) років,
починаючи з податкового (звітного) року
виникнення такого від’ємного значення
об’єкта оподаткування».
-3250- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити новим пунктом 140.4.41 такого
змісту: “140.4.41 на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування великого платника
податків протягом десяти послідовних
податкових (звітних) років, починаючи з
податкового (звітного) року виникнення
такого
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування.”
-3251- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції: «підпункт 140.4.4 пункту 140.4
викласти в такій редакції: «140.4.4. на суму
від'ємного значення об'єкта оподаткування
платника (крім великих платників податків)
минулих
податкових
(звітних)
років.
доповнити новим підпунктом 140.4.41 такого
змісту: 140.4.41 на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування великого платника
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податків протягом десяти послідовних
податкових (звітних) років, починаючи з
податкового (звітного) року виникнення
такого
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування».
-3252- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції: «підпункт 140.4.4 пункту 140.4
викласти в такій редакції: «140.4.4. на суму
від'ємного значення об'єкта оподаткування
платника податків минулих податкових
(звітних) років (крім великих платників
податків). Положення цього підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3 та 4
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу. Великі платники
податків щорічно зменшують фінансовий
результат до оподаткування на частину суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років до
повного його погашення у такому порядку:
позитивний
фінансовий
результат
до
оподаткування податкового (звітного) року
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років, крім
випадку, коли сума від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років є меншою ніж п’ятдесят
відсотків позитивного значення об'єкта
оподаткування такого податкового (звітного)
року. В такому разі позитивний фінансовий
результат до оподаткування податкового
(звітного) року зменшується на всю суму
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років; сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
непогашена позитивним значенням об'єкта
оподаткування податкового (звітного) року,
враховується у зменшення фінансового
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Висновки, обґрунтування

результату до оподаткування майбутніх
звітних податкових періодів з урахуванням
обмежень, встановлених абзацом третім цього
підпункту, до повного погашення такої суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років.».
-3253- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 19 розділу I викласти у
такій редакції:
«1) підпункт 140.4.4 пункту 140.4 викласти
в такій редакції:
“140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
Великими
платниками
податків
фінансовий результат до оподаткування
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років.
При цьому, фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
(прибуток, збиток або нульове значення)
зменшується на п’ятдесят відсотків суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування
розрахованої за минулі податкові (звітні)
роки. Сума від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року зменшує фінансовий результат до
оподаткування (прибуток, збиток або нульове
значення) наступного податкового (звітного)
року в розмірі п’ятдесяти відсотків від такої
непогашеної суми до повного погашення суми
такого від'ємного значення в наступних
податкових звітних періодах».
-3254- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзаци другий, четвертий, п’ятий
підпункту 1 пункту 19 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
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«140.4.4. на суму від’ємного значення
об’єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років.
Положення
цього
підпункту
застосовуються
протягом
дванадцяти
послідовних податкових (звітних) років,
починаючи з податкового (звітного) року
виникнення такого від’ємного значення
об’єкта оподаткування.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу;».
Абзац третій виключити.
-3255- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци другий-четвертий підпункту 1
пункту 19 розділу І законопроекту викласти у
такій редакції:
"Великі платники податків мають право
щорічно зменшувати фінансовий результат до
оподаткування на частину суми від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років до повного його
погашення у наступному порядку.
Великий платник податків має право
зменшити
фінансовий
результат
до
оподаткування податкового (звітного) року
(прибуток, збиток або нульове значення) не
більше
ніж
на
п’ятдесят
відсотків
непогашеної суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
Сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року, зменшує фінансовий результат до
оподаткування (прибуток, збиток або нульове
значення) кожного наступного податкового
(звітного) року в розмірі п’ятдесяти відсотків

968

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

від такої непогашеної суми до її повного
погашення.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3 та 42
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу.
Для цілей цього пункту погашеними
вважаються суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, для яких одночасно виконуються дві
зазначені нижче умови:
а) ці суми були включені до розрахунку
об'єкта оподаткування платника одного з
наступних податкових (звітних) років;
б) за рахунок цих сум було зменшено
позитивний
фінансовий
результат
до
оподаткування
(прибуток)
відповідних
податкових (звітних) років (не менше 0)"
-3256- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

140.5.4. статті 140 викласти в такій
редакції:
«140.5.4. на суму 30 відсотків вартості
товарів, у тому числі необоротних активів
(крім активів з права користування за
договорами оренди), робіт та послуг (крім
операцій, зазначених у пункті 140.2 та
підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій,
визнаних контрольованими відповідно до
статті 39 цього Кодексу), придбаних у:
неприбуткових організацій, внесених до
Реєстру неприбуткових установ та організацій
на дату такого придбання, крім випадків, коли
сума вартості товарів, у тому числі
необоротних активів (крім активів з права
користування за договорами оренди), робіт та
послуг, придбаних у таких організацій,
сукупно протягом звітного (податкового) року
не перевищує 25 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року, та крім
бюджетних
установ,
Накопичувального
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

фонду, недержавних пенсійних фондів і
неприбуткової організації, яка є об’єднанням
страховиків або професійних учасників ринку
капіталу, якщо участь у такому об’єднанні є
умовою проведення діяльності такого
страховика, професійного учасника ринку
капіталу відповідно до закону;
нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб
- нерезидентів), зареєстрованих у державах
(на територіях), включених до переліку
держав (територій), затвердженого Кабінетом
Міністрів України відповідно до підпункту
39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39
цього Кодексу;
нерезидентів,
організаційно-правова
форма яких включена до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України
відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1
підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього
Кодексу, які не сплачують податок на
прибуток (корпоративний податок), у тому
числі податок з доходів, отриманих за межами
держави реєстрації таких нерезидентів, та/або
не є податковими резидентами держави, в якій
вони зареєстровані як юридичні особи.
Вимоги
цього
підпункту
не
застосовуються платником податку, якщо
операція не є контрольованою та сума таких
витрат підтверджується платником податку за
цінами,
визначеними
за
принципом
"витягнутої руки" відповідно до процедури,
встановленої статтею 39 цього Кодексу, але
без подання звіту.
При цьому, якщо ціна придбання товарів,
у тому числі необоротних активів (крім
активів з права користування за договорами
оренди), робіт та послуг перевищує їх ціну,
визначену за принципом "витягнутої руки"
відповідно до процедури, встановленої
статтею 39 цього Кодексу, коригування
фінансового результату до оподаткування
здійснюється на розмір різниці між вартістю
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Висновки, обґрунтування

придбання та вартістю, визначеною виходячи
з рівня ціни, визначеної за принципом
"витягнутої руки".
Вимоги
цього
підпункту
не
застосовуються до операцій з активами, що
здійснюються на організованому ринку
капіталу або організованому товарному ринку
(товарній біржі), а також на іноземному
організованому
ринку
капіталу
або
іноземному організованому товарному ринку
(іноземній товарній біржі), що входять до
переліку,
затвердженого
Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Норми цього підпункту застосовуються за
результатами податкового (звітного) року.»
-3257- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«після абзацу п’ятого пункту 140.5.51.
статті 140 доповнити новим абзацом шостим
такого змісту:
«Вимоги
цього
підпункту
не
застосовуються до операцій з активами, що
здійснюються на організованому ринку
капіталу або організованому товарному ринку
(товарній біржі), а також на іноземному
організованому
ринку
капіталу
або
іноземному організованому товарному ринку
(іноземній товарній біржі), що входять до
переліку,
затвердженого
Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
-3258- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 19 Розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту: «Пункт 140.4 статті 140 Податкового
кодексу
України
доповнити
новим
підпунктом 140.4.41 такого змісту: 140.4.41 на
суму
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування великого платника податків
протягом десяти послідовних податкових
(звітних) років, починаючи з податкового
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(звітного) року виникнення такого від’ємного
значення об’єкта оподаткування.».
-3259- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 140.4.4. статті 140 Різниці, які
виникають при здійсненні Податкового
кодексу України, викласти в такій редакції
140.4.4. на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування платника (крім
великих платників податків) минулих
податкових (звітних) років.
Великі платники податків мають право
щорічно зменшувати фінансовий результат до
оподаткування на частину суми від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років до повного його
погашення у наступному порядку.
Великий платник податків має право
зменшити
фінансовий
результат
до
оподаткування податкового (звітного) року
(прибуток, збиток або нульове значення) не
більше
ніж
на
п’ятдесят
відсотків
непогашеної суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років.
Сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, непогашена позитивним значенням
об'єкта оподаткування податкового (звітного)
року, зменшує фінансовий результат до
оподаткування (прибуток, збиток або нульове
значення) кожного наступного податкового
(звітного) року в розмірі п’ятдесяти відсотків
від такої непогашеної суми до її повного
погашення.
Положення
цього
підпункту
застосовуються з урахуванням пункту 3 та 42
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення" цього Кодексу.
Для цілей цього пункту погашеними
вважаються суми від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
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років, для яких одночасно виконуються дві
зазначені нижче умови:
а) ці суми були включені до розрахунку
об'єкта оподаткування платника одного з
наступних податкових (звітних) років;
б) за рахунок цих сум було зменшено
позитивний
фінансовий
результат
до
оподаткування
(прибуток)
відповідних
податкових (звітних) років (не менше 0).
-3260- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 2 пункту 19 розділу І доповнити
абзацом першим та другим такого змісту:
Підпункт 6 підпункту 140.5.7 пункту 140.5
статті 140 доповнити абзацом другим
наступного змісту:
"Вимоги
цього
підпункту
не
застосовуються до випадків нарахування
роялті на користь організацій колективного
управління, що здійснюють діяльність
відповідно до Закону України «Про ефективне
управління
майновими
правами
правовласників у сфері авторського права і
(або) суміжних прав».».
у зв'язку з чим абзаци перший та другий
підпункту 2 пункту 19 розділу І вважати
абзацом третім та четвертим
-3261- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 2 частини 19 розділу 1
законопроекту (зміни до пп. 140.5.10 ст. 140
ПКУ) виключити.
-3262- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

2) пункт 140.4 доповнити новим
підпунктом 140.4.41 такого змісту:
-3263- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 140.5.10 пункту 140.5
викласти в такій редакції:
“140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
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(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами та в яких платник
податків володіє менше 30% статутного
капіталу (у разі якщо отримувачем фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг) задеклароване від’ємне значення
об’єкта оподаткування за період, в якому
отримано
таку
фінансову
допомогу
(безоплатно надані товари, робіти, послуги)),
та платникам податку, які оподатковуються за
ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення"
цього
Кодексу,
крім
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям,
внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту”.
-3264- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 19 розділу І виключити.
-3265- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3266- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 2 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 140.5.10 пункту 140.5
викласти в такій редакції:
“140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які

Відхилено
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є пов’язаними особами та в яких платник
податків прямо або опосередковано володіє
менше 50% статутного капіталу (у разі якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги)), та платникам
податку, які оподатковуються за ставкою 0
відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу, крім безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг),
перерахованої
неприбутковим
організаціям,
внесеним
до
Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату
такого перерахування коштів, передачі
товарів,
робіт,
послуг,
для
яких
застосовується положення підпункту 140.5.9
цього пункту”.
-3267- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 2 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 140.5.10 пункту 140.5
викласти в такій редакції:
“140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами (за виключенням
випадків, якщо середня заробітна плата
працівників отримувача фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
становить
менше
двох
мінімальних
заробітних плат за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги) та/або якщо

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

975

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування не більше, ніж за два
попередні звітні (податкові) роки перед
роком, в якому отримано таку фінансову
допомогу (безоплатно надані товари, робіти,
послуги)), та платникам податку, які
оподатковуються за ставкою 0 відсотків
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу
XX "Перехідні положення" цього Кодексу,
крім безповоротної фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям,
внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту”.
-3268- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
підпункт 2 пункту 19 Розділу I
законопроекту виключити;
-3269- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 140.5.10 пункту 140.5
викласти в такій редакції:
“140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами (у разі якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги) та попередній

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

976

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

звітний (податковий) період), та платникам
податку, які оподатковуються за ставкою 0
відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу, крім безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг),
перерахованої
неприбутковим
організаціям,
внесеним
до
Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату
такого перерахування коштів, передачі
товарів,
робіт,
послуг,
для
яких
застосовується положення підпункту 140.5.9
цього пункту”.
-3270- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 19 Розділу
законопроекту – виключити..
-3271- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 19 Розділу
законопроекту виключити;
-3272- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

I

Підпункт 2 пункту 19 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-3273- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 19 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 140.5.10 Податкового кодексу
України викласти в такій редакції:
«140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), та платникам податку,
які оподатковуються за ставкою 0 відсотків
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу
XX "Перехідні положення" цього Кодексу,
крім безповоротної фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям,
внесеним до Реєстру неприбуткових установ

977

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту;»
-3274- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Підпункт 2 пункту 19 розділу І
законопроекту виключити
-3275- Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Підласа Р. А. (р.к. №100), Н.д.
Кисилевський Д. Д. (р.к. №239), Н.д.
Мовчан О. В. (р.к. №351), Н.д. Кицак Б. В.
(р.к. №269), Н.д. Марчук І. П. (р.к. №394)
підпункт 2 пункту 19 Розділу І виключити.
-3276- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Підпункт 2 пункт 19 розділу І
законопроекту (щодо нової редакції підпункт
140.5.10 пункту 140.5 статті 140 ПКУ)
виключити.
-3277- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами (у разі якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги)), та платникам

978

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

податку, які оподатковуються за ставкою 0
відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу, крім безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг),
перерахованої
неприбутковим
організаціям,
внесеним
до
Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату
такого перерахування коштів, передачі
товарів,
робіт,
послуг,
для
яких
застосовується положення підпункту 140.5.9
цього пункту;
-3278- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
підпункт 2 пункту 19 розділу І проекту
виключити;
-3279- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 2 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 140.5.10 пункту 140.5
викласти в такій редакції:
“140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами (у разі якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за звітний (податковий) рік, в
якому отримано таку фінансову допомогу
(безоплатно надані товари, робіти, послуги)),
та платникам податку, які оподатковуються за
ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення"
цього
Кодексу,
крім
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

979

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту”.
-3280- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 19 розділу І виключити.
-3281- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт другий пункту 19 Розділу І (щодо
внесення змін до підпункту 140.5.10 пункту
140.5 статті 140 Податкового кодексу
України) виключити.
-3282- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
Підпункт 2 пункту 19 (щодо нової редакції
пункту 140.5) Розділу І законопроекту –
виключити.
-3283- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 2 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 140.5.10 пункту 140.5
викласти в такій редакції: “140.5.10. на суму
перерахованої безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг) особам, що не є платниками податку
(крім фізичних осіб, які є платниками податку
на доходи фізичних осіб), платникам податку,
які є пов’язаними особами (у разі якщо
середньооблікова чисельність працівників
отримувача фінансової допомоги (безоплатно
наданих товарів, робіт, послуг) за період, в
якому отримано таку фінансову допомогу
(безоплатно надані товари, робіти, послуги)
становить менше 10), та платникам податку,
які оподатковуються за ставкою 0 відсотків
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу
XX "Перехідні положення" цього Кодексу,
крім безповоротної фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),

Відхилено

Відхилено

Відхилено

980

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

перерахованої неприбутковим організаціям,
внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту”.
-3284- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)
Підпункт 2 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 140.5.10 пункту 140.5
викласти в такій редакції:
«140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами (у разі якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за звітний (податковий) рік, в
якому отримано таку фінансову допомогу
(безоплатно надані товари, робіти, послуги)),
та платникам податку, які оподатковуються за
ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення"
цього
Кодексу,
крім
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям,
внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту;».
-3285- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції: «2) підпункт 140.5.10 пункту
140.5 викласти в такій редакції: “140.5.10. на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

суму перерахованої безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг) особам, що не є платниками податку
(крім фізичних осіб, які є платниками податку
на доходи фізичних осіб), платникам податку,
які є пов’язаними особами та в яких платник
податків прямо або опосередковано володіє
менше 30% статутного капіталу (у разі якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги)), та платникам
податку, які оподатковуються за ставкою 0
відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу, крім безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг),
перерахованої
неприбутковим
організаціям,
внесеним
до
Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату
такого перерахування коштів, передачі
товарів,
робіт,
послуг,
для
яких
застосовується положення підпункту 140.5.9
цього пункту”.
-3286- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 2 пункту 19 Розділу І
законопроекту – виключити.
-3287- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 19 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 140.5.10 пункту 140.5
викласти в такій редакції:
“140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами та в яких платник
податків володіє менше 50% статутного
капіталу (у разі якщо отримувачем фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг) задеклароване від’ємне значення
об’єкта оподаткування за період, в якому
отримано
таку
фінансову
допомогу
(безоплатно надані товари, робіти, послуги)),
та платникам податку, які оподатковуються за
ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні
положення"
цього
Кодексу,
крім
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям,
внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту”.
-3288- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
175

“140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами (у разі якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги)), та платникам
податку, які оподатковуються за ставкою0
відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4
розділу XX "Перехідні положення" цього
Кодексу, крім безповоротної фінансової

-3289- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 2 пункту 19
розділу І слова «за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу» замінити словами
«за звітний період, що передує періоду, в
якому отримано таку фінансову допомогу»;
-3290- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 2 пункту 19
розділу I слово «робіти» замінити словом
«роботи».
-3291- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

"140.4.41 на суму від'ємного значення
об'єкта оподаткування великого платника
податків протягом десяти послідовних
податкових (звітних) років, починаючи з
податкового (звітного) року виникнення
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допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг),
перерахованої
неприбутковим
організаціям,
внесеним
до
Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату
такого перерахування коштів, передачі
товарів,
робіт,
послуг,
для
яких
застосовується положення підпункту 140.5.9
цього пункту;”.

такого
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування».
-3292- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
В абзаці другому підпункту 2 пункту 19
розділу І слова «платникам податку, які є
пов’язаними
особами
(у
разі
якщо
отримувачем
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги)), та» виключити.
-3293- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)
“140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), та платникам податку,
які оподатковуються за ставкою0 відсотків
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу
XX "Перехідні положення" цього Кодексу,
крім безповоротної фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям,
внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту;”.
-3294- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-3295- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 140.5.10. пункту 140.5. статті
140 Податкового кодексу України слова та
знаки «платникам податку, які є пов’язаними
особами (у разі якщо отримувачем фінансової

Відхилено
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допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг) задеклароване від’ємне значення
об’єкта оподаткування за період, в якому
отримано
таку
фінансову
допомогу
(безоплатно надані товари, робіти, послуги)),»
виключити.
-3296- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 140.5.10 пункту 140.5 статті
140 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «платникам
податку, які є пов’язаними особами (у разі
якщо отримувачем фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги)),»
виключити
-3297- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1) абзац другий підпункту 2 пункту 19
розділу І проекту викласти в такій редакції:
"140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), платникам податку, які
є пов’язаними особами (крім платників
податку - отримувачів фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), у
яких середня заробітна плата працівників
становить
менше
двох
мінімальних
заробітних плат за попередній звітний
(податковий) рік, в якому отримано таку
фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги), та/або якщо
платником податку - отримувачем фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг) задеклароване від’ємне значення
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об’єкта оподаткування не більше, ніж за два
попередні звітні (податкові) роки перед
роком, в якому отримано таку фінансову
допомогу (безоплатно надані товари, робіти,
послуги)), та платникам податку, які
оподатковуються за ставкою 0 відсотків
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу
XX "Перехідні положення" цього Кодексу,
крім безповоротної фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям,
внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту";
-3298- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 140.5.10 пункту 140.5 статті
140 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «платникам
податку, які є пов’язаними особами (у разі
якщо отримувачем фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги)),» виключити
-3299- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В абзаці другому підпункту 2 пункту 19
розділу І слова «задеклароване від’ємне
значення об’єкта оподаткування за період, в
якому отримано таку фінансову допомогу»
замінити словами «задеклароване від’ємне
значення об’єкта оподаткування за два
послідовних звітних (податкових) періоди,
враховуючи період, у якому отримано таку
фінансову допомогу».
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Висновки, обґрунтування

-3300- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 140.5.10. пункту 140.5. статті 140
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«140.5.10.
на
суму
перерахованої
безповоротної
фінансової
допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
особам, що не є платниками податку (крім
фізичних осіб, які є платниками податку на
доходи фізичних осіб), та платникам податку,
які оподатковуються за ставкою 0 відсотків
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу
XX "Перехідні положення" цього Кодексу,
крім безповоротної фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг),
перерахованої неприбутковим організаціям,
внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування
коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для
яких застосовується положення підпункту
140.5.9 цього пункту;».
-3301- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 19 виключити.

Відхилено

-3302- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 140.5.10 пункту 140.5 статті
140 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «платникам
податку, які є пов’язаними особами (у разі
якщо отримувачем фінансової допомоги
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)
задеклароване від’ємне значення об’єкта
оподаткування за період, в якому отримано
таку фінансову допомогу (безоплатно надані
товари, робіти, послуги)),» виключити
-3303- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

29. Статтю 141 доповнити пунктом 141.9
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такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 20 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
29. Статтю 141 доповнити пунктом 141.9
такого змісту:
“141.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
141.9.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь,
та визначених відповідно до підпунктів
141.9.2 або 141.9.3 пункту 141.9 статті 141
цього Кодексу витрат на оренду земельних
ділянок (далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів та витрат
на оренду земельних ділянок), протягом
податкового (звітного) року;

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

такого змісту:
“141.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
141.9.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь,
та визначених відповідно до підпунктів
141.9.2 або 141.9.3 пункту 141.9 статті 141
цього Кодексу витрат на оренду земельних
ділянок (далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів та витрат
на оренду земельних ділянок), протягом
податкового (звітного) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
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різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок.
141.9.2. Для платника податку, у якого
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за податковий (звітний)
рік, розрахована відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу,
дорівнює або перевищує 75 відсотків, різниця
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок
обчислюється шляхом віднімання від
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиний податок (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь;
рентна плата за спеціальне використання
води;
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

платежів та витрат на оренду земельних
ділянок.
141.9.2. Для платника податку, у якого
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за податковий (звітний)
рік, розрахована відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу,
дорівнює або перевищує 75 відсотків, різниця
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок
обчислюється шляхом віднімання від
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиний податок (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь;
рентна плата за спеціальне використання
води;
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
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земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
141.9.3. Для платника податків, у якого
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за податковий (звітний)
рік, розрахована відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу,
менше 75 відсотків, різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок обчислюється шляхом
віднімання від загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених протягом податкового (звітного)
року податків, зборів, платежів та витрат на
оренду земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
податок на прибуток підприємств у
розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
податковий (звітний) рік, розрахованій
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В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
141.9.3. Для платника податків, у якого
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за податковий (звітний)
рік, розрахована відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу,
менше 75 відсотків, різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок обчислюється шляхом
віднімання від загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених протягом податкового (звітного)
року податків, зборів, платежів та витрат на
оренду земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
податок на прибуток підприємств у
розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
податковий (звітний) рік, розрахованій
відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1
статті 14 цього Кодексу;
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відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1
статті 14 цього Кодексу;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь;
єдиний податок платника єдиного податку
четвертої групи (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
єдиний податок платника єдиного податку
третьої групи (у разі переходу у податковому
(звітному) році із спрощеної системи
оподаткування на загальну) у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь;
рентна плата за спеціальне використання
води у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
141.9.4 У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису податок на
доходи фізичних осіб та військовий збір,
сплачені під час здійснення виплат за таким

Висновки, обґрунтування
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остаточній редакції

податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь;
єдиний податок платника єдиного податку
четвертої групи (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
єдиний податок платника єдиного податку
третьої групи (у разі переходу у податковому
(звітному) році із спрощеної системи
оподаткування на загальну) у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь;
рентна плата за спеціальне використання
води у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
141.9.4 У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису податок на
доходи фізичних осіб та військовий збір,
сплачені під час здійснення виплат за таким
договором
емфітевзису,
щорічно
враховується
у
частці,
розрахованій
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договором
емфітевзису,
щорічно
враховується
у
частці,
розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
141.9.5. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок платник
податку зобов’язаний збільшити визначену в
податковій декларації суму податку на
прибуток підприємств, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати податку
на прибуток підприємств.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок підлягає сплаті до бюджету в порядку
та строки, визначені цим Кодексом для сплати
податку на прибуток підприємств.
Сума податку на прибуток підприємств в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок у наступному податковому
(звітному) році.
Позитивне значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок є частиною зобов’язань з
податку на прибуток підприємств.».
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пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
141.9.5. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок платник
податку зобов’язаний збільшити визначену в
податковій декларації суму податку на
прибуток підприємств, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати податку
на прибуток підприємств.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок підлягає сплаті до бюджету в порядку
та строки, визначені цим Кодексом для сплати
податку на прибуток підприємств.
Сума податку на прибуток підприємств в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок у наступному податковому
(звітному) році.
Позитивне значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок є частиною зобов’язань з
податку на прибуток підприємств.».
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-3304- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Пункт 20 розділу І виключити.

Відхилено

-3305- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 20 розділу I
виключити.
-3306- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 20 вилучити;
-3307- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-3308- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 20 розділу І виключити.
-3309- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 20 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 141 Податкового кодексу
України пунктом 141.9) виключити.
-3310- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 20 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 141 Податкового кодексу
України пунктом 141.9) виключити.
-3311- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Пункт 20 розділу І виключити.
-3312- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт двадцятий розділу І законопроекту
виключити
-3313- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3314- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 20 Розділу І проекту виключити.

Відхилено

-3315- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено
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17. Пункт 20 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою інших,
якими
пропонується
виключити
із
законопроекту норми про запровадження
мінімального податкового зобов'язання, як
таке, що спрямоване проти всіх селян.
Відповідно до норм Земельного кодексу,
громадяни можуть отримати безкоштовну у
власність земельну ділянку для ведення
особистого селянського господарства у
розмірі не більше 2 га.
Натомість, проектом закону пропонується
стягувати мінімальне податкове зобов’язання
із земель, площа яких перевищує 0,5 га, що є
значно менше, навіть ніж розмір безоплатної
передачі.
А тому у великої частини селян, які, як
правило, є пенсіонерами, будуть такі земельні
ділянки у власності і вони будуть зобов’язані
сплачувати
мінімальне
податкове
зобов’язання.
Окрім цього, пропонується оподаткувати
дохід від продажу сільськогосподарської
продукції, яка вирощена на земельній ділянці,
площа якої перевищує 0,5 га.
Під дію цієї норми потраплять також
селяни, що вирощують продукцію для
власних потреб, однак можуть час від часу
реалізовувати її надлишки.
Держава має знайти інші джерела
наповнення бюджету.
-3316- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

46. Виключити із законопроекту абзац
перший пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-3317- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
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-3318- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 141.9. статті 141 Податкового
кодексу України виключити.
-3319- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 141.9 статті 141 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-3320- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 20 Розділу І законопроекту –
виключити.
-3321- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац перший пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3322- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 20 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-3323- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 20 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
статтю 141 Податкового кодексу України
викласти в такій редакції:
«статтю 141 залишити в діючій редакції»;
-3324- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції:
«2) доповнити пунктами 286.8-286.10
такого змісту:
«286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку на прибуток –
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь.
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286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати у складі податкової декларації за
податковий (звітний) рік додаток з
розрахунком
загального
мінімального
податкового зобов’язання за формою, яка
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної фінансової політики.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку
податків,
зборів,
платежів,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
постійним
користуванням, емфітевзисом) земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
286.8.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів:
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податку на прибуток;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який не
є сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції;
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
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податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води.
286.8.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету. Збільшена сума податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
286.9.1. Для платників податку —
власників земельних ділянок, віднесених до
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сільськогосподарських угідь, орендарів таких
земельних ділянок чи їх користувачів на
інших підставах, в тому числі на умовах
емфітевзису, не переданих такими особами в
користування, оренду (емфітевзис) або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства,
загальне мінімальне податкове зобов’язання
визначається контролюючим органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
укладених
відповідно до законодавства договорів, їх
розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному цим Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання із
земельного податку, на суму позитивного
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
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суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), надсилається
(вручається) платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
286.9.4. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку.
286.9.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та розрахованою сумою
річного
податкового
зобов’язання
з
земельного податку такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
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У разі незгоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з земельного податку, такий
платник податку має право у порядку,
встановленому статтею 42 цього Кодексу
протягом 30 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення
звернутися
до
контролюючого органу для проведення звірки
даних, використаних для розрахунку суми
податку на доходи фізичних осіб, з наданням
підтвердних документів, зокрема, щодо:
земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми сплачених податків, зборів, платежів.
У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
Порядок та форма звернення платників
податків до контролюючого органу та
порядок проведення зазначеної у цьому
підпункті звірки встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
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286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.10.
Зареєстровані
підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
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загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води.
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При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати земельного податку у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для земельного податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-3325- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 20 розділу І виключити
-3326- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Пункт 20
виключити

розділу

І

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

законопроекту
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-3327- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 20 розділу І законопроекту
виключити
-3328- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункти 141.1.3. та 141.1.4. пункту
141.1. статті 141 викласти в такій редакції:
«141.1.3. Фінансовий результат до
оподаткування страховика збільшується:
на позитивну різницю між приростом
(убутком) сформованих у відповідному
звітному періоді відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
та/або міжнародних стандартів фінансової
звітності страховими резервами (технічними,
математичними, належних виплат страхових
сум та іншими, формування яких передбачено
законодавством у сфері страхування, крім тих,
що не впливають на формування фінансового
результату до оподаткування страховика) (за
вирахуванням частки участі перестраховика в
страхових резервах) та приростом (убутком)
відповідних резервів, розрахованих за
методикою,
визначеною
Національним
банком України, за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику (за вирахуванням частки
участі перестраховика в страхових резервах);
на позитивну різницю між сумою будьяких
виплат
(винагород)
страховим
посередникам та іншим особам за надані
послуги щодо укладання (пролонгації)
договорів страхування та сумою нормативу
витрат на виплати страховим посередникам,
розрахованих за методикою, визначеною
Національним
банком
України,
за
погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
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141.1.4.
Фінансовий
результат
до
оподаткування страховика зменшується:
на від’ємну різницю між приростом
(убутком) сформованих у відповідному
звітному періоді відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
та/або міжнародних стандартів фінансової
звітності страховими резервами (технічними,
математичними, належних виплат страхових
сум та іншими, формування яких передбачено
законодавством у сфері страхування, крім тих,
які не впливають на формування фінансового
результату до оподаткування страховика) (за
вирахуванням частки участі перестраховика в
страхових резервах) та приростом (убутком)
відповідних резервів, розрахованих за
методикою,
визначеною
Національним
банком України, за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику (за вирахуванням частки
участі перестраховика в страхових резервах).
-3329- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«пункт 141.2. статті 141 виключити»
-3330- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзаци другий та третій підпункту е)
підпункту 141.4.1. пункту 141.4. статті 141
викласти в такій редакції:
«корпоративних прав у статутному
капіталі
юридичних
осіб,
утворених
відповідно до законодавства України, цінних
паперів, емітованих (виданих) юридичними
особами,
утвореними
відповідно
до
законодавства України, та деривативних
контрактів, за якими зобов’язання щодо
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постачання базового активу або проведення
розрахунків прийняті юридичними особами,
утвореними відповідно до законодавства
України, крім цінних паперів та деривативних
контрактів, що допущені до торгів на
організованому
ринку
капіталу
або
іноземному організованому ринку капіталу,
що входить до переліку, затвердженого
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;
акцій, корпоративних прав, часток в
іноземних компаніях, організаціях, утворених
відповідно до законодавства інших держав
(іноземні юридичні особи), крім тих, що
допущені до торгів на організованому ринку
або іноземному організованому ринку
капіталу,
що
входить
до
переліку,
затвердженого Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, що
відповідають таким умовам:»
-3331- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац десятий підпункту 141.4.2. пункту
141.4. статті 141 викласти в такій редакції:
«Прибуток від здійснення операцій,
визначених у підпункті "е" підпункту 141.4.1
цього пункту, визначається як позитивна
різниця між доходом, отриманим від продажу
або іншого відчуження інвестиційного активу,
та документально підтвердженою вартістю
придбання такого активу.
Розрахунок прибутку продавця від
здійснення операцій, визначених у підпункті
"е" підпункту 141.4.1 цього пункту,
здійснюється у валюті, в якій виражений дохід
від продажу або іншого відчуження
інвестиційного активу.
Для розрахунку прибутку вартість
придбання нерезидентом інвестиційного
активу підлягає перерахунку у валюту доходу
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за офіційним курсом Національного банку
України (або крос-курсом, який визначається
як співвідношення між офіційними курсами
Національного банку України двох валют
щодо національної валюти) на день виплати
нерезиденту доходу за інвестиційний актив.
Податок
утримується
з
прибутку,
розрахованого у валюті доходу. Сума
утриманого податку перераховується у
національну валюту за офіційним курсом
Національного банку України на день виплати
нерезиденту доходу за інвестиційний актив.
Підтвердженням
вартості
придбання
інвестиційного активу можуть бути, зокрема,
але не виключно, копії таких документів:
розрахункові
документи
(платіжні
доручення);
документи про внесення майнового внеску
в капітал юридичної особи - об’єкта
інвестування;
договір купівлі-продажу інвестиційного
активу;
рішення органів управління юридичної
особи - об’єкта інвестування про збільшення
капіталу об’єкта інвестування за рахунок
нерозподіленого прибутку або про здійснення
реінвестиції нарахованих, але не виплачених
дивідендів;
рішення органів управління юридичної
особи - об’єкта інвестування, договір або
інший документ, що підтверджує внесення до
капіталу об’єкта інвестування права вимоги
боргу, зарахування зустрічних однорідних
вимог, тощо.
Достатнім
документальним
підтвердженням
вартості
придбання
інвестиційного активу на організованому
ринку
капіталу
або
іноземному
організованому ринку капіталу може бути
звіт, в тому числі в електронній формі,
наданий інвестиційною фірмою/ іноземною
компанією, що виконує функції інвестиційної
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фірми, через яку здійснювались операції з
придбання
інвестиційного
активу
на
організованому ринку капіталу /іноземному
організованому ринку капіталу.
У випадку купівлі-продажу інвестиційних
активів на організованому ринку упродовж
однієї торгової сесії, прибуток від продажу
інвестиційних активів за результатами
торгової сесії може визначатися за
результатами
здійснення
клірингу
та
розрахунків,
на
основі
відповідного
документу особи, яка провадить клірингову
діяльність.
У випадку здійснення оплати за
інвестиційний актив частинами, сума податку
із загального прибутку від здійснення
операцій з продажу або іншого відчуження
такого інвестиційного активу розраховується
та утримується із суми кожного такого
часткового платежу відповідними частинами
пропорційно частці такого платежу у
загальній сумі доходу.
Якщо на вимогу особи, яка відповідно до
цього підпункту є відповідальною за сплату
податку з прибутку від здійснення такої
операції,
нерезидент,
який
відчужує
інвестиційний актив, не надає копії
документів, що підтверджують вартість
інвестиційного активу, базою оподаткування
податком на такий прибуток є вартість
операції з відчуження інвестиційного активу.
-3332- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 141.4.3. пункту 141.4. статті 141
виключити»
Доповнити
розділ
I
законопроекту нормою такого змісту:
«абзац четвертий підпункту 141.4.5
пункту 141.4. статті 141 викласти в такій
редакції:
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«під час укладання договорів страхування
або перестрахування ризику безпосередньо із
страховиками
та
перестраховикаминерезидентами,
рейтинг
фінансової
надійності (стійкості) яких відповідає
вимогам, установленим Національним банком
України (у тому числі через або за
посередництвом перестрахових брокерів, які в
порядку, визначеному Національним банком
України, підтверджують, що перестрахування
здійснено
в
перестраховика,
рейтинг
фінансової надійності (стійкості) якого
відповідає
вимогам,
установленим
Національним банком України), а також під
час укладання договорів перестрахування з
обов’язкового
страхування
цивільної
відповідальності оператора ядерної установки
за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок
ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків;»
-3333- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Пункт 20 Розділу I законопроекту
виключити;
-3334- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий пункт 141.9 статті 141.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-3335- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 20 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 141 Податкового кодексу
України пунктом 141.9) виключити
-3336- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції:
«2) доповнити пунктами 286.8-286.10
такого змісту:
«286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку на прибуток –
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власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь.
286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального
податкового
зобов’язання
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.8.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
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загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який не
є сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції;
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником податку у
трудових або цивільноправових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
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сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету. Збільшена сума податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
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286.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
286.9.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства, їх
розмір
враховується
при
визначеннізагального
мінімального
зобов’язання орендарів, користувачів на
інших умовах таких земельних ділянок, у
порядку, визначеному цим Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання із
земельного податку, на суму позитивного
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значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), надсилається
(вручається) платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
286.9.4. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку.
286.9.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
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загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та розрахованою сумою
річного
податкового
зобов’язання
з
земельного податку такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі незгоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з земельного податку, такий
платник податку має право у порядку,
встановленому статтею 42 цього Кодексу,
протягом 30 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення
звернутися
до
контролюючого органу для проведення звірки
даних, використаних для розрахунку суми
податку на доходи фізичних осіб, з наданням
підтвердних документів, зокрема, щодо:
земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми сплачених податків, зборів, платежів.
У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
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рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
Порядок та форма звернення платників
податків до контролюючого органу та
порядок проведення зазначеної у цьому
підпункті звірки встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.10.
Зареєстровані
підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
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кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
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фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати земельного податку у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для земельного податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
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-3337- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 20 Розділу І законопроекту –
виключити.
-3338- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 141.9 статті 141 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-3339- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Відхилено

Пункт 20 Розділу І законопроекту –
виключити.
-3340- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 20 виключити.

Відхилено

-3341- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Виключити

177

“141.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.

-3342- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 141.9 статті 141 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-3343- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий пункту 20 розділу
виключити.
-3344- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено

Відхилено

I

Особливості визначення мінімального
податкового зобов’язання платників податку
– власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь.
-3345- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Відхилено

У абзаці другому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
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-3346- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-3347- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

“141.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку податку на прибуток
підприємств — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
-3348- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці другому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3349- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3350- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.1)

Відхилено

-3351- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3352- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

47. Виключити із законопроекту абзац
другий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3353- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3354- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці другому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3355- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац другий пункту
законопроекту виключити.

20

Розділу

І
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-3356- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці другому пункту 20 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3357- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
У абзаці другому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3358- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 141.9. статті 141 Податкового
кодексу України такого змісту:
«141.9.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку – власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь.
141.9.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального
податкового
зобов’язання
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
141.9.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів у вигляді
заробітної плати фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, з доходів
за
договорами
оренди,
суборенди,
емфітевзису земельних ділянок, а також з
доходів, виплачених у вигляді дивідендів;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
плати за землю;
рентної плати за спеціальне використання
води.
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№

178

Редакція, прийнята в першому читанні

141.9.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису.
141.9.3. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
податку на прибуток підприємств, що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення та сплатити таку
збільшену суму податку до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на прибуток підприємств.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів, підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на прибуток підприємств.
Сума податку на прибуток підприємств в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.» виключити.
-3359- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій пункту 20 розділу
виключити.
-3360- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.

Платник податку зобов’язаний подавати
додаток
з
розрахунком
мінімального
податкового зобов’язання у складі податкової
декларації за податковий (звітний) рік.
-3361- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці третьому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3362- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-3363- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

141.9.1. Платник податку на прибуток
підприємств зобов’язаний подавати додаток з
розрахунком
загального
мінімального
податкового зобов’язання у складі податкової
декларації за податковий (звітний) рік.
-3364- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці третьому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3365- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3366- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.1)

Відхилено

-3367- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3368- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

48. Виключити із законопроекту абзац
третій пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-3369- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3370- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У абзаці третьому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3371- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац третій пункту 20 Розділу
законопроекту виключити.
-3372- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

І

Абзац третій пункту 20 розділу І викласти
в такій редакції:
“141.9.1. Платник податку, крім платників
податку, яким на праві власності або
користування належать земельні ділянки,
загальною
площею
до
50
гектарів,
зобов’язаний подавати додаток з розрахунком
загального
мінімального
податкового
зобов’язання у складі податкової декларації за
податковий (звітний) рік».
-3373- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці третьому пункту 20 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3374- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

179

У такому додатку, зокрема, зазначаються:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У абзаці третьому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3375- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 20 розділу I
виключити.
-3376- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-3377- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3378- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити (перенесено у 286.9.1)
-3379- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 20 Розділу І
законопроекту слово та знаки «, зокрема,»
виключити.
Обґрунтування: слово «зокрема» свідчить
про те, що перелік передбачений цим
положенням є невиключним, що не відповідає
принципу правової визначеності, оскільки
наперед невідомо, що саме треба зазначати в
додатку
з
розрахунком
мінімального
податкового зобов’язання. Більше того,
такий підхід до формулювання реквізитів
додатку (закріплення невиключного переліку)
залишає простір для Міністерства фінансів
України (на яке покладено обов’язок
розробити форму такого додатку) щодо
визначення відомостей, які має містити
такий додаток. При цьому, Міністерство
фінансів України може передбачити інші
обов’язкові
відомості
не
передбачені
Податковим
кодексом,
оскільки
передбачається невиключний перелік.
-3380- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3381- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

49. Виключити із законопроекту абзац
четвертий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3382- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

180

кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове

-3383- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3384- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий
виключити.

пункту

20

розділу

I
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Редакція, прийнята в першому читанні

зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-3385- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці п’ятому пункту 20 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «поставлене».
-3386- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-3387- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці п’ятому пункту 20 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «фіксоване».
-3388- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3389- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.1)

Відхилено

-3390- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3391- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

50. Виключити із законопроекту абзац
п’ятий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3392- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3393- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

32. Абзац п’ятий пункту 20 розділу I
викласти в такій редакції:
“кадастрові номери земельних ділянок (за
умови не присвоєння земельній ділянці
кадастрового
номера
вказується
місцерозташування
такої),
для
яких
визначається
мінімальне
податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка,
відомості
щодо
наявності/відсутності
проведення такої та площа;”
-3394- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці п’ятому пункту 20 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «мінімальне сільськогосподарське».
-3395- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац п’ятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3396- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці п'ятому пункту 20 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-3397- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

181

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 20 розділу I викласти
в такій редакції:
“кадастрові номери земельних ділянок (за
умови не присвоєння земельній ділянці
кадастрового
номера
вказується
місцерозташування
такої),
для
яких
визначається
мінімальне
податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа”.
-3398- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці п’ятому пункту 20 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «сільськогосподарське».
-3399- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 20 розділу I викласти
в такій редакції: “кадастрові номери
земельних ділянок (за умови не присвоєння
земельній ділянці кадастрового номера
вказується місцерозташування такої), для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка,
відомості
щодо
наявності/відсутності
проведення такої та площа”.
-3400- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Пункт 20 розділу I доповнити абзацом
шостим у такій редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

“кількість календарних місяців, протягом
яких земельна ділянка перебуває у власності,
оренді, користуванні на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису) платника
податків”.
-3401- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шостий пункту 20 розділу
виключити.
-3402- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

У абзаці шостому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3403- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-3404- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3405- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3406- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.1)

Відхилено

-3407- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3408- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

51. Виключити із законопроекту абзац
шостий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-3409- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3410- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
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замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3411- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3412- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац шостий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3413- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці шостому пункту 20 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3414- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

183

загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та
реалізацією
власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів), за рік,
що передує податковому (звітному) року;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У абзаці шостому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3415- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 20 розділу
виключити.
-3416- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

I

Виключити
-3417- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3418- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.1)

Відхилено

-3419- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3420- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

52. Виключити із законопроекту абзац
сьомий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
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-3421- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3422- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

33. Абзац сьомий пункту 20 розділу I
викласти в такій редакції: “загальна сума
сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь за рік, що
передує податковому (звітному) року (далі у
цьому пункті — загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів);”
-3423- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 20 Розділу
законопроекту виключити.
-3424- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

І

Абзац сьомий пункту 20 розділу I
викласти в такій редакції:
“загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та/або реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів), за рік,
що передує податковому (звітному) року”.
-3425- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац сьомий пункту 20 розділу I викласти
в такій редакції: “загальна сума сплачених
платником податку податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та/або реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням, довічним успадкованим
володінням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів), за рік,
що передує податковому (звітному) року”.
-3426- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац восьмий пункту 20 розділу I
виключити.
-3427- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці восьмому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3428- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-3429- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці восьмому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3430- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3431- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.1)

Відхилено

-3432- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3433- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено
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53. Виключити із законопроекту абзаці
восьмий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-3434- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3435- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці восьмому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3436- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзаці восьмий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3437- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці восьмому пункту 20 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3438- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Відхилено

.

185

Форма додатку з розрахунком загального
мінімального
податкового
зобов’язання
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.

-3439- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці восьмому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3440- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3441- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці дев’ятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3442- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-3443- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено
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У абзаці дев’ятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3444- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3445- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.1)

Відхилено

-3446- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3447- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

54. Виключити із законопроекту абзац
дев’ятий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3448- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3449- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці дев’ятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3450- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3451- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці дев'ятому пункту 20 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3452- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

186

У абзаці дев’ятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3453- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

141.9.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Доповнити пункт 20 розділу І абзацом
десятим такого змісту:
«Загальне
мінімальне
податкове
зобов’язання для платників податку, яким на
праві власності або користування належать
земельні ділянки, загальною площею до 50
гектарів, розраховується контролюючим
органом на підставі даних державних
реєстрів. В разі незгоди з визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням,
платник податків повідомляє про це
контролюючий орган в довільній формі, що
має наслідком автоматичне скасування
податкового повідомлення – рішення,
прийнятого контролюючим органом»
-3454- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац десятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3455- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці десятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3456- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-3457- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці десятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3458- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3459- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.2, 286.9.3)

Відхилено

-3460- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3461- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено
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55. Виключити із законопроекту абзац
десятий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3462- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3463- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці десятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3464- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці десятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3465- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац десятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3466- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці десятому пункту 20 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3467- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Відхилено

Абзац десятий пункту 20 розділу I
викласти в такій редакції:
“податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів у вигляді
заробітної плати фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, з доходів
за
договорами
оренди,
суборенди,
емфітевзису земельних ділянок, інших
договорів, предметом яких є використання
земельних ділянок та/або покращення їх
якісних характеристик, а також з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів”
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№

188

Редакція, прийнята в першому читанні

податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-3468- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці десятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3469- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3470- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-3471- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.2, 286.9.3)

Відхилено

-3472- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3473- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3474- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

56. Виключити із законопроекту абзац
одинадцятий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3475- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3476- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці одинадцятому пункту 20 слова
«від реалізації власної сільськогосподарської
продукції» виключити.
Абзац дванадцятий викласти в такій
редакції:
«податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів
(робіт, послуг) у фізичних осіб». з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису

Відхилено
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№

189

Редакція, прийнята в першому читанні

податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів у вигляді
заробітної плати фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, з доходів
за
договорами
оренди,
суборенди,
емфітевзису земельних ділянок, а також з
доходів, виплачених у вигляді дивідендів;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів.
Пункт 20 після абзацу п'ятнадцятого
доповнити абзацом такого змісту:
«єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у розмірах і
порядку, встановлених законом».
-3477- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3478- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3479- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-3480- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.2, 286.9.3)

Відхилено

-3481- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3482- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3483- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

57. Виключити із законопроекту абзац
дванадцятий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-3484- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3485- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац дванадцятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3486- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац дванадцятий пункту 20 викласти в
такій редакції:

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

190

«податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення.
-3487- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

191

Абзац дванадцятий пункту 20 розділу І
викласти в такій редакції:
для платників податків, які мають на праві
власності або користування земельні ділянки
до 50 гектарів, - податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів у вигляді
заробітної плати фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, з доходів
за
договорами
оренди,
суборенди,
емфітевзису земельних ділянок, а також з
доходів, виплачених у вигляді дивідендів;
-3488- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 20 після абзацу дванадцятого
доповнити абзацом такого змісту:
«податку на додану вартість».
-3489- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

192

1) пункт 20 розділу І проекту після абзацу
дванадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування,
що
нараховується на виплати, пов’язані з
оплатою праці";
-3490- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац тринадцятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3491- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-3492- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-3493- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.2, 286.9.3)

Відхилено

-3494- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3495- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

58. Виключити із законопроекту абзац
тринадцятий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3496- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3497- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

193

плати за землю;

Абзац тринадцятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити
-3498- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац тринадцятий пункту 20 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 141
ПКУ пунктом 141.9) викласти в такій редакції:
«єдиного
податку,
сплаченого
сільськогосподарським товаровиробником (у
разі переходу у податковому (звітному) році із
спрощеної системи оподаткування на
загальну)».
-3499- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац 14 пункту 20 розділу І (щодо абзацу
5 пп. 141.9.2) викласти в такій редакції:
“земельного податку;
орендної
плати
за
користування
земельними ділянками державної або
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комунальної власності на умовах оренди - у
розмірі 50 відсотків”;
-3500- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3501- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-3502- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
земельного податку;

Відхилено

-3503- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3504- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.2, 286.9.3)

Відхилено

-3505- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3506- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

59. Виключити іззаконопроекту абзац
чотирнадцятий пункту 20 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-3507- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3508- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 162
Податкового кодексу України доповнити
частиною 162.6 наступного змісту: «162.6. У
разі внесення змін до цього розділу з
порушенням частини 162.5 цієї статті, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-3509- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено
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194

Абзац чотирнадцятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3510- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац чотирнадцятий пункту 20 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 141
ПКУ пунктом 141.9) замінити двома абзацами
такого змісту:
«земельного податку;
орендної
плати
за
користування
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності в розмірі земельного
податку, розрахованого для відповідної
земельної ділянки».
-3511- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

195

Абзац чотирнадцятий пункту 20 розділу І
викласти в такій редакції:
для платників податків, які мають на праві
власності або користування земельні ділянки
до 50 гектарів, - плати за землю, а для інших
платників податків – 18% плати за землю;
-3512- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3513- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

рентної плати за спеціальне використання
води.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
-3514- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3515- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.2, 2869.3)

Відхилено
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-3516- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3517- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

60. Виключити із законопроекту абзац
п’ятнадцятий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3518- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

196

У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису.

-3519- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3520- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 20 розділу І
викласти в такій редакції:
У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису платниками податків, які
мають на праві власності або користування
земельні ділянки до 50 гектарів, податок на
доходи фізичних осіб та військовий збір,
сплачені такими платниками податків під час
здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису».
-3521- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3522- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

1. Пункт 141.9.2. статті 141 Податкового
кодексу України викласти у наступній
редакції: «Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
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від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: - податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; - податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів у вигляді заробітної плати фізичних
осіб, які перебувають з платником податку у
трудових або цивільно-правових відносинах, з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису земельних ділянок, а також з
доходів, виплачених у вигляді дивідендів; єдиного соціального внеску; - єдиного
податку (у разі переходу у податковому
(звітному) році із спрощеної системи
оподаткування на загальну); - плати за землю;
- рентної плати за спеціальне використання
води. У разі використання земельної ділянки
на праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису».
-3523- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-3524- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3525- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити

Відхилено

-3526- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3527- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено
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61. Виключити із законопроекту абзац
шістнадцятий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3528- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
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141.9.3. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
податку на прибуток підприємств, що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення та сплатити таку
збільшену суму податку до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на прибуток підприємств.

-3529- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3530- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3531- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці сімнадцятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3532- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-3533- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
141.9.3. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
податку на прибуток підприємств на суму
такого позитивного значення. Сума такого
позитивного значення сплачується у строки,
визначені цим Кодексом для сплати податку
на прибуток підприємств, до відповідного
бюджету за місцезнаходженням земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, у розмірі, пропорційному частці таких
земельних ділянок, розташованих на території
територіальної громади, у загальній площі
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, власником або
користувачем яких є платник податку.

Відхилено
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-3534- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці сімнадцятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3535- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.4.)
-3536- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-3537- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3538- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

62. Виключити із законопроекту абзац
сімнадцятий пункту 20 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання
-3539- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3540- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці сімнадцятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3541- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3542- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзаци сімнадцятий-вісімнадцятий пункту
20 розділу І законопроекту (щодо доповнення

Відхилено
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статті 141 ПКУ пунктом 141.9) викласти в
такій редакції:
«141.9.3. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
податку на прибуток підприємств на суму
такого позитивного значення. Сума такого
позитивного значення сплачується у строки,
визначені цим Кодексом для сплати податку
на прибуток підприємств, до відповідного
бюджету за місцезнаходженням земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, у розмірі, пропорційному частці
мінімальних
податкових
зобов’язань,
розрахованих для таких земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальному
мінімальному податковому зобов’язанні.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів, підлягає сплаті у строки, визначені
цим Кодексом для сплати податку на
прибуток підприємств, до відповідного
бюджету за місцезнаходженням земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, у розмірі, пропорційному частці
мінімальних
податкових
зобов’язань,
розрахованих для таких земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальному
мінімальному податковому зобов’язанні».
-3543- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці сімнадцятому пункту 20 слова
«мінімального податкового зобов’язання»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів, підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на прибуток підприємств.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3544- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 20 розділу I
викласти в такій редакції:
“141.9.3. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку збільшує визначену в
податковій декларації суму податку на
прибуток підприємств, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплачує таку збільшену суму
податку до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати податку
на прибуток підприємств”.
-3545- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці сімнадцятому пункту 20 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3546- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3547- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 20 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3548- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-3549- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів, підлягає сплаті у строки, визначені

Відхилено
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цим Кодексом для сплати податку на
прибуток підприємств, до відповідного
бюджету за місцезнаходженням земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, у розмірі, пропорційному частці таких
земельних ділянок, розташованих на території
територіальної громади, у загальній площі
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, власником або
користувачем яких є платник податку.
-3550- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці вісімнадцятому пункту 20 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3551- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.4.)
-3552- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-3553- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3554- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

63. Виключити із законопроекту абзаці
вісімнадцятий пункту 20 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-3555- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3556- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 20 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3557- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзаці вісімнадцятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3558- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено
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Сума податку на прибуток підприємств в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді ”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці вісімнадцятому пункту 20 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3559- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 20 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3560- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 20 розділу I
виключити.
-3561- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-3562- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.9.4.)

Відхилено

-3563- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3564- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3565- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

64. Виключити із законопроекту абзац
дев’ятнадцятий пункту 20 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-3566- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
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-3567- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 20 Розділу І
законопроекту виключити.
-3568- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції: «2) доповнити
пунктами 286.8-286.10 такого змісту: «286.8.
Особливості
визначення
загального
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мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку на прибуток – власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь. 286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік. У такому додатку, зокрема,
зазначаються: кадастрові номери земельних
ділянок, для яких визначається мінімальне
податкове зобов’язання, їх нормативна
грошова оцінка та площа; сума загального
мінімального податкового зобов’язання, сума
мінімального податкового зобов’язання по
кожній земельній ділянці окремо; загальна
сума сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. Форма додатку з
розрахунком
загального
мінімального
податкового зобов’язання затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. 286.8.2. Різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
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платником
податку,
який
є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: податку на
прибуток; податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів; єдиного податку (у разі переходу
у податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води. 286.8.3.
Різниця між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
обчислюється шляхом віднімання від
розрахованого платником податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; частини
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період; податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
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призначення; податку на доходи фізичних
осіб з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів, які виникають внаслідок ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води. 286.8.4. При
позитивному значенні різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів платник податку
зобов’язаний
збільшити
визначену
в
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді. 286.9.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
286.9.1. Для платників податку — власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
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ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, не переданих такими особами в
користування, оренду (емфітевзис) або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства,
загальне мінімальне податкове зобов’язання
визначається
контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу. У разі передачі таких земельних
ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або
інше користування на підставі договорів,
укладених відповідно до законодавства, їх
розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному
цим
Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового зобов’язання фізичним особам
проводиться контролюючими органами за їх
податковою
адресою.
Податкове
повідомлення-рішення про сплату річного
податкового зобов’язання із земельного
податку, на суму позитивного значення
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
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податків, зборів, платежів), надсилається
(вручається) платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним. Сума
земельного податку в частині позитивного
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів перераховується до місцевих
бюджетів у розмірі, пропорційному частці
земельних ділянок, розташованих на території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. 286.9.4. Сума земельного податку в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді. 286.9.5. До
загальної суми сплачених податків, зборів,
платежів платника податку включаються
суми: податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку. 286.9.6. У разі згоди
платника
податку
із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою сумою річного податкового
зобов’язання з земельного податку такий
платник податку зобов’язаний сплатити
зазначену у відповідному податковому
повідомленні-рішенні суму податку протягом
60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення. У разі незгоди
платника
податку
із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою у відповідному податковому
повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового зобов’язання з земельного
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податку, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу, протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб, з наданням підтвердних документів,
зокрема, щодо: земельних ділянок, що
знаходяться у платника податку у власності
та/або постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі; суми доходу,
отриманого
від
реалізації
власної
сільськогосподарської
продукції;
суми
сплачених податків, зборів, платежів. У разі
виявлення за результатами такої звірки
помилки у визначенні суми податкового
зобов’язання, зазначеного у відповідному
податковому повідомленні — рішенні,
контролюючий орган протягом 10 днів,
наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки. Порядок та форма
звернення
платників
податків
до
контролюючого
органу
та
порядок
проведення зазначеної у цьому підпункті
звірки встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
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органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику. 286.10. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації. Форма
додатку
з
розрахунком
загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику. У
такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа; сума загального мінімального
податкового зобов’язання, сума мінімального
податкового
зобов’язання
по
кожній
земельній ділянці окремо; загальна сума
сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
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зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. Різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником податку загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів фізичних осіб, які перебувають з
платником податку у трудових або цивільноправових відносинах, крім доходів, які
сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб, з доходів за договорами оренди,
суборенди, емфітевзису земельних ділянок
сільськогосподарського призначення; єдиного
податку (у разі переходу у податковому
(звітному) році із спрощеної системи
оподаткування на загальну); земельного
податку; рентної плати за спеціальне
використання води. При позитивному
значенні різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів
платежів платник податку зобов’язаний
збільшити визначену в річній податковій
декларації суму земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення та сплатити таку
збільшену суму податку до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати земельного податку у розмірі,
пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
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територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є платник податку. У разі визначення
платником податку від'ємного значення
об'єкта оподаткування у податковому
(звітному) році позитивне значення різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов'язання та загальною сумою
сплачених податків, зборів, платежів підлягає
сплаті до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для земельного
податку. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-3569- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції: «2) доповнити
пунктами 286.8-286.10 такого змісту: «286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку на прибуток – власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь. 286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік за формою, що затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової
політику. У такому додатку, зокрема,
зазначаються: кадастрові номери земельних
ділянок, для яких визначається мінімальне
податкове зобов’язання, їх нормативна
грошова оцінка та площа; сума загального
мінімального податкового зобов’язання та
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сума мінімального податкового зобов’язання
по кожній земельній ділянці окремо; загальна
сума сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом
та реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або з власністю та/або
користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом, постійним користуванням)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. 286.8.2. Різниця
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
обчислюється шляхом віднімання від
розрахованого платником податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів: податку на
прибуток; податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів; єдиного податку (у разі переходу
у податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води. 286.8.3.
Різниця між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
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обчислюється шляхом віднімання від
розрахованого платником податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; частини
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період; податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення; податку на доходи фізичних
осіб з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів, які виникають внаслідок ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води. 286.8.4. При
позитивному значенні різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів платник податку
зобов’язаний
збільшити
визначену
в
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати земельного податку,
до відповідного місцевого бюджету у розмірі,
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пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є такий платник податку. Сума
земельного податку в частині позитивного
значення такої різниці, визначеної відповідно
до цього підпункту, не враховується у
загальній сумі сплачених податків, зборів,
платежів
у
наступному
податковому
(звітному) періоді. 286.9. Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового зобов’язання платників податку
— власників, орендарів, користувачів на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь. 286.9.1. Для
платників податку — власників земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, орендарів таких земельних ділянок чи їх
користувачів на інших підставах, в тому числі
на умовах емфітевзису, не переданих такими
особами в користування, оренду (емфітевзис)
або інше користування на підставі укладених
цивільно-правових
договорів,
загальне
мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу. У разі передачі таких земельних
ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або
інше користування на підставі укладених
договорів, їх розмір враховується при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання орендарів, користувачів на
інших умовах таких земельних ділянок, у
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порядку, визначеному цим Кодексом. 286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового зобов’язання фізичним особам
проводиться контролюючими органами за їх
податковою
адресою.
Податкове
повідомлення-рішення про сплату річного
податкового зобов’язання із земельного
податку, на суму позитивного значення
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів, платежів,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається (вручається)
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року,
наступного за звітним. Сума земельного
податку в частині позитивного значення
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
перераховується до відповідних місцевих
бюджетів у розмірі, пропорційному частці
земельних ділянок, розташованих на території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. 286.9.4. Сума земельного податку в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді. 286.9.5. До
загальної суми сплачених податків, зборів,
платежів платника податку включаються
суми: податку на доходи фізичних осіб та
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військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку. 286.9.6. У разі згоди
платника
податку
із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою сумою річного податкового
зобов’язання з земельного податку такий
платник податку зобов’язаний сплатити
зазначену у відповідному податковому
повідомленні-рішенні суму податку протягом
60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення. У разі незгоди
платника
податку
із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою у відповідному податковому
повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового зобов’язання з земельного
податку, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу, протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб, з наданням підтвердних документів,
зокрема, щодо: земельних ділянок, що
знаходяться у платника податку у власності
та/або постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі; суми доходу,
отриманого
від
реалізації
власної
сільськогосподарської
продукції;
суми
сплачених податків, зборів, платежів. У разі
виявлення за результатами такої звірки
помилки у визначенні суми податкового
зобов’язання, зазначеного у відповідному
податковому повідомленні — рішенні,
контролюючий орган протягом 10 днів,
наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
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податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки. Порядок та форма
звернення
платників
податків
до
контролюючого
органу
та
порядок
проведення зазначеної у цьому підпункті
звірки встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику. 286.10. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати у складі річної податкової декларації
додаток
з
розрахунком
загального
мінімального податкового зобов’язання за
формою, що затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику. У такому додатку, зокрема,
зазначаються: кадастрові номери земельних
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ділянок, для яких визначається мінімальне
податкове зобов’язання, їх нормативна
грошова оцінка та площа; сума загального
мінімального податкового зобов’язання та
сума мінімального податкового зобов’язання
по кожній земельній ділянці окремо; загальна
сума сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом
та реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або з власністю та/або
користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом, постійним користуванням)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. Різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником податку загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
таких сплачених податків, зборів, платежів:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів фізичних осіб, які перебувають з
платником податку у трудових або цивільноправових відносинах, крім доходів, які
сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб, з доходів за договорами оренди,
суборенди, емфітевзису земельних ділянок
сільськогосподарського призначення; єдиного
податку (у разі переходу у податковому
(звітному) році із спрощеної системи
оподаткування на загальну); земельного
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податку; рентної плати за спеціальне
використання води. При позитивному
значенні різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів
платежів платник податку зобов’язаний
збільшити визначену в річній податковій
декларації суму земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення та сплатити таку
збільшену суму податку до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати земельного податку у розмірі,
пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є платник податку. У разі визначення
платником податку від'ємного значення
об'єкта оподаткування у податковому
(звітному) році позитивне значення різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов'язання та загальною сумою
сплачених податків, зборів, платежів підлягає
сплаті до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для земельного
податку. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-3570- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Статтю 141 Податкового кодексу України
доповнити пунктом 141.10 такого змісту:
«141.10.
Особливості
оподаткування
замовників будівництва, які здійснюють
продаж об’єкта незавершеного будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-3571- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 141.10 статті 141 Податкового
кодексу України доповнити підпунктом
141.10.1 такого змісту: «141.10.1. Фінансовий
результат до оподаткування зменшується на
суму доходу (виручки) від операцій із
продажу об’єкта незавершеного будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,
що була врахована замовником будівництва у
фінансовому результаті до оподаткування в
поточному податковому (звітному) періоді, у
разі, якщо по завершенню будівництва такий
об’єкт буде зареєстрований в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно як
об’єкт житлової нерухомості.»
-3572- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 141.10 статті 141 Податкового
кодесу України доповнити підпунктом
141.10.2 такого змісту: «141.10.2. Фінансовий
результат до оподаткування збільшується на
суму доходу (виручки) від операцій із
продажу об’єкта незавершеного будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,
яка у попередніх податкових (звітних)
періодах зменшила фінансовий результат до
оподаткування замовника будівництва, у
податковому (звітному) періоді, у якому
відбувається зміна в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно типу об’єкта
нерухомого майна з об’єкта незавершеного
будівництва або майбутнього об’єкта
нерухомості на об’єкт житлової нерухомості.»
-3573- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити пункт 20 розділу І абзацем
такого змісту:
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Висновки, обґрунтування

«141.9.4. При від’ємному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів у
платника податку, який має у власності та/або
використанні земельні ділянки, площа яких не
перевищує 25 га, сума такого від’ємного
значення вважається заборгованістю бюджету
перед таким платником податків та підлягає
поверненню протягом 30 календарних днів від
дати подання платником податків відповідної
заяви контролюючому органу».
-3574- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Доповнити пункт 20 розділу І абзацом
такого змісту:
«141.9.4. При від’ємному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів у
платника податку, який має у власності та/або
використанні земельні ділянки, площа яких не
перевищує 15 га, сума такого від’ємного
значення зменшує суму податку на прибуток,
що підлягає сплаті до бюджету».
-3575- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Доповнити пункт 20 розділу І абзацем
такого змісту:
«141.9.4. При негативному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів,
сума такого від’ємного значення зменшує
позитивне значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів наступного
звітного (податкового) періоду».
-3576- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
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«підпункт 141.4.10 пункту 141.4. статті 141
викласти в такій редакції:
«141.4.10. Не підлягають оподаткуванню
доходи, отримані нерезидентами у вигляді
процентів, або доходу (дисконту) або
прибутку від здійснення операцій з продажу
або іншого відчуження державних цінних
паперів або облігацій місцевих позик, або
боргових
цінних
паперів,
виконання
зобов’язань за якими забезпечено державними
або місцевими гарантіями, або іпотечних
облігацій (крім прибутку нерезидентів,
зареєстрованих у державах (на територіях),
включених до переліку держав (територій),
затвердженого Кабінетом Міністрів України
відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту
39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, від
здійснення операцій з продажу або іншого
відчуження державних цінних паперів або
облігацій місцевих позик, або боргових
цінних паперів, виконання зобов’язань за
якими
забезпечено
державними
або
місцевими
гарантіями,
або
іпотечних
облігацій), або у вигляді інших доходів за
державними
цінними
паперами,
що
виплачуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику, або
у вигляді процентів, сплачених нерезидентам
за отримані державою або до бюджету
Автономної Республіки Крим чи міського
бюджету позики (кредити або зовнішні
запозичення),
що
відображаються
в
Державному бюджеті України або місцевих
бюджетах
чи
віднесені
до
витрат
Національного банку України, або за кредити
(позики),
що
отримані
суб’єктами
господарювання
та
виконання
яких
забезпечено державними або місцевими
гарантіями.»
-3577- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт а) підпункту 141.4.11 пункту
141.4. статті 141 викласти в такій редакції:
«а) кошти, надані нерезидентом за
позикою або фінансовим кредитом, залучені
ним шляхом розміщення іноземних боргових
цінних паперів на іноземному організованому
ринку капіталу, що входить до переліку,
затвердженого Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;»
-3578- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
Доповнити статтю 141 новим пунктом
141.10. такого змісту:
«141.10. Особливості оподаткування осіб,
які
провадять
клірингову
діяльність
центрального контрагента
141.9.1. До операцій, що здійснюються
особою, яка провадить клірингову діяльність
центрального контрагента відповідно до
законодавства про ринки капіталу та
організовані товарні ринки, в межах такої
діяльності, не застосовуються різниці,
передбачені пунктом 141.2 цієї статті та
статтею 140 цього Кодексу."
-3579- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Статтю 141 Податкового кодексу України
доповнити пунктом 141.10 такого змісту:
«141.10.
Особливості
оподаткування
замовників будівництва, які здійснюють
продаж об’єкта незавершеного будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти»
-3580- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт 141.10 статті 141 Податкового
кодексу України доповнити підпунктом
141.10.1 такого змісту: «141.10.1. Фінансовий
результат до оподаткування зменшується на
суму доходу (виручки) від операцій із
продажу об’єкта незавершеного будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,
що була врахована замовником будівництва у
фінансовому результаті до оподаткування в
поточному податковому (звітному) періоді, у
разі, якщо по завершенню будівництва такий
об’єкт буде зареєстрований в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно як
об’єкт житлової нерухомості.»
-3581- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 141.10 статті 141 Податкового
кодесу України доповнити підпунктом
141.10.2 такого змісту: «141.10.2. Фінансовий
результат до оподаткування збільшується на
суму доходу (виручки) від операцій із
продажу об’єкта незавершеного будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,
яка у попередніх податкових (звітних)
періодах зменшила фінансовий результат до
оподаткування замовника будівництва, у
податковому (звітному) періоді, у якому
відбувається зміна в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно типу об’єкта
нерухомого майна з об’єкта незавершеного
будівництва або майбутнього об’єкта
нерухомості на об’єкт житлової нерухомості.»
-3582- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції:
«2) доповнити пунктами 286.8-286.10
такого змісту:
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«286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку на прибуток –
власників земельних ділянок, віднесених до
сільськогосподарських угідь, або які є,
орендарями, користувачами на інших умовах,
в тому числі на умовах емфітевзису, таких
земельних ділянок.
286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
постійним
користуванням,
емфітевзисом)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального
податкового
зобов’язання
затверджується
центральним
органом
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виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.8.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який не
є сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів:
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції;
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником податку у
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трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету. Збільшена сума податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати земельного податку,
до відповідного місцевого бюджету у розмірі,
пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є такий платник податку.
Сума сплаченого платником податків
земельного податку в частині позитивного
значення такої різниці не враховується у
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загальній сумі сплачених податків, зборів,
платежів
у
наступному
податковому
(звітному) періоді.
286.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку, які не є платниками
податку на прибуток — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
286.9.1. Для платників податку, які не є
платниками податку на прибуток — власників
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, орендарів таких
земельних ділянок чи їх користувачів на
інших підставах, в тому числі на умовах
емфітевзису, не переданих такими особами в
користування, оренду (емфітевзис) або інше
користування
на
підставі
укладених
договорів, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства, їх
розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному цим Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
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контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання із
земельного податку на суму позитивного
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), надсилається
(вручається) платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
286.9.4. Сума земельного податку в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми таких податків:
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податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку.
286.9.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та розрахованою сумою
річного
податкового
зобов’язання
з
земельного податку такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі незгоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з земельного податку, такий
платник податку має право у порядку,
встановленому статтею 42 цього Кодексу,
протягом 30 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення
звернутися
до
контролюючого органу для проведення звірки
даних, використаних для розрахунку суми
податку на доходи фізичних осіб, з наданням
підтвердних документів, зокрема, щодо:
земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми сплачених податків, зборів, платежів.
У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
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днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
Порядок та форма звернення платників
податків до контролюючого органу та
порядок проведення зазначеної у цьому
підпункті звірки встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.10.
Зареєстровані
підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.
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Форма додатку з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
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доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати земельного податку у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
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Відхилено

Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції:
«2) доповнити пунктами 286.8-286.10
такого змісту:
«286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку на прибуток –
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь.
286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
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суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального
податкового
зобов’язання
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.8.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
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286.8.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який не
є сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції;
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води.
286.8.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
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податку до бюджету. Збільшена сума податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку, які не є платниками
податку на прибуток — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
286.9.1. Для платників податку, які не є
платниками податку на прибуток —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
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165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства,
розмір таких земельних ділянок враховується
при визначенні загального мінімального
зобов’язання орендарів, користувачів на
інших умовах таких земельних ділянок, у
порядку, визначеному цим Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання із
земельного податку, на суму позитивного
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів, платежів,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається (вручається)
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року,
наступного за звітним.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
відповідних місцевих бюджетів у розмірі,
пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
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територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є платник податку.
286.9.4. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми таких податків: податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів
від
продажу
власної
сільськогосподарської продукції; земельного
податку.
286.9.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та розрахованою сумою
річного
податкового
зобов’язання
з
земельного податку такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі незгоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з земельного податку, такий
платник податку має право у порядку,
встановленому статтею 42 цього Кодексу,
протягом 30 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення
звернутися
до
контролюючого органу для проведення звірки
даних, використаних для розрахунку суми
податку на доходи фізичних осіб, з наданням
підтвердних документів, зокрема, щодо:

1088

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми сплачених податків, зборів, платежів.
У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
Порядок та форма звернення платників
податків до контролюючого органу та
порядок проведення зазначеної у цьому
підпункті звірки встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.10.
Зареєстровані
підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
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віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати у складі річної податкової декларації
додаток
з
розрахунком
загального
мінімального податкового зобов’язання за
формою, яка затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
та
сума
мінімального податкового зобов’язання по
кожній земельній ділянці окремо;
загальна сума сплачених платником
податку
податків,
зборів,
платежів,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
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Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати земельного податку у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
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власником або користувачем яких є платник
податку.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для земельного податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-3584- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Статтю 141 Податкового кодексу України
доповнити пунктом 141.10 такого змісту:
«141.10.
Особливості
оподаткування
замовників будівництва, які здійснюють
продаж об’єкта незавершеного будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти»
-3585- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 141.10 статті 141 Податкового
кодексу України доповнити підпунктом
141.10.1 такого змісту: «141.10.1. Фінансовий
результат до оподаткування зменшується на
суму доходу (виручки) від операцій із
продажу об’єкта незавершеного будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,
що була врахована замовником будівництва у
фінансовому результаті до оподаткування в
поточному податковому (звітному) періоді, у
разі, якщо по завершенню будівництва такий
об’єкт буде зареєстрований в Державному

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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201

реєстрі речових прав на нерухоме майно як
об’єкт житлової нерухомості.»
-3586- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 141.10 статті 141 Податкового
кодесу України доповнити підпунктом
141.10.2 такого змісту: «141.10.2. Фінансовий
результат до оподаткування збільшується на
суму доходу (виручки) від операцій із
продажу об’єкта незавершеного будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,
яка у попередніх податкових (звітних)
періодах зменшила фінансовий результат до
оподаткування замовника будівництва, у
податковому (звітному) періоді, у якому
відбувається зміна в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно типу об’єкта
нерухомого майна з об’єкта незавершеного
будівництва або майбутнього об’єкта
нерухомості на об’єкт житлової нерухомості.»
-3587- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

202

Після пункту 20 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
30. Пункт 162.1 статті 162 доповнити
підпунктом 162.1.1-1 такого змісту:
«162.1.1-1. фізична особа - резидент, яка
володіє
та/або
користується
(орендує
(суборендує), на умовах емфітевзису,
постійно
користується)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, в частині
мінімального податкового зобов'язання;»
-3588- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

30. Пункт 162.1 статті 162 доповнити
підпунктом 162.1.11 такого змісту:
«162.1.11. фізична особа - резидент, яка
володіє
та/або
користується
(орендує
(суборендує), на умовах емфітевзису,
постійно
користується)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь, в частині
мінімального податкового зобов'язання».

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 162
Податкового кодексу України доповнити
частиною 162.5 наступного змісту: «162.5.
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за шість місяців до початку нового

1093

№

203

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки, а положення цього
розділу щодо ставок податків та зборів, а
також податкових пільг не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.»
-3589- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Після пункту 20 розділу І доповнити
пунктом 201 такого змісту:
«201. Пункт 162.1. статті 162 доповнити
підпунктом 162.1.4. такого змісту:
«162.1.4. домогосподарство».
-3590- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Після пункту 21 розділу І доповнити
пунктом 211 такого змісту:
«211. Абзац перший пункту 164.1. статті
164 викласти в такій редакції:
«164.1. Базою оподаткування є загальний
оподатковуваний дохід (в тому числі дохід
домогосподарства),
з
урахуванням
особливостей, визначених цим розділом».
-3591- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 164.2.9. пункту 164.2. статті 164
викласти в такій редакції:
«164.2.9. інвестиційний прибуток від
проведення платником податку операцій з
цінними
паперами,
деривативними
контрактами та корпоративними правами,
випущеними в інших, ніж цінні папери,
формах, крім доходу від операцій, зазначених
у підпунктах 165.1.40, 165.1.511 і 165.1.52
пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу;»
-3592- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту після пункту 20
доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті
164 доповнити словами та цифрами «(крім
виграшів (призів) в азартних іграх, зазначених

Порушення ст. 116
Регламенту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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21. В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цифру та слово “2 гектари” замінити цифрами
та словом “0,5 гектара”;

Пропозиції та поправки до проекту

у підпункті 165.1.62 пункту 165.1 статті 165
цього Кодексу)».
-3593- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 21 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
31. У пункті 165.1 статті 165:
1) У підпункту 165.1.1:
абзац перший викласти в такій редакції
«165.1.1 сума державної та соціальної
матеріальної допомоги, державної допомоги,
компенсацій, вартість соціальних послуг та
реабілітаційної
допомоги
(включаючи
грошові компенсації особам з інвалідністю, на
дітей з інвалідністю при реалізації
індивідуальних програм реабілітації осіб з
інвалідністю, суми допомоги по вагітності та
пологах), винагород і страхових виплат, які
отримує платник податку з бюджетів та
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування та у формі
фінансової допомоги особам з інвалідністю з
Фонду
соціального
захисту
осіб
з
інвалідністю згідно із законом та вартість
соціальної допомоги в натуральній формі
малозабезпеченим сім’ям, що отримана від
надавачів соціальних послуг відповідно до
Закону України «Про соціальні послуги», у
тому числі (але не виключно):»;
доповнити пунктом «і» в такій редакції:
«і) вартість соціальних послуг, які
надаються згідно із Законом України «Про
соціальні послуги» та Класифікатором
соціальних послуг надавачем соціальних
послуг, якого включено до Реєстру надавачів
та отримувачів соціальних послуг, за рахунок
таких надавачів отримувачу соціальних
послуг, якого включено до Реєстру надавачів
та отримувачів соціальних послуг.
2) абзаци перший – четвертий підпункту
165.1.24 викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

31. У пункті 165.1 статті 165:
1) у підпункті 165.1.1:
абзац перший викласти в такій редакції
«165.1.1 сума державної та соціальної
матеріальної допомоги, державної допомоги,
компенсацій, вартість соціальних послуг та
реабілітаційної
допомоги
(включаючи
грошові компенсації особам з інвалідністю, на
дітей з інвалідністю при реалізації
індивідуальних програм реабілітації осіб з
інвалідністю, суми допомоги по вагітності та
пологах), винагород і страхових виплат, які
отримує платник податку з бюджетів та
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування та у формі
фінансової допомоги особам з інвалідністю з
Фонду
соціального
захисту
осіб
з
інвалідністю згідно із законом та вартість
соціальної допомоги в натуральній формі
малозабезпеченим сім’ям, що отримана від
надавачів соціальних послуг відповідно до
Закону України «Про соціальні послуги», у
тому числі (але не виключно)»;
доповнити пунктом «і» такого змісту:
«і) вартість соціальних послуг, які
надаються згідно із Законом України «Про
соціальні послуги» та Класифікатором
соціальних послуг надавачем соціальних
послуг, якого включено до Реєстру надавачів
та отримувачів соціальних послуг, за рахунок
таких надавачів отримувачу соціальних
послуг, якого включено до Реєстру надавачів
та отримувачів соціальних послуг".
2) абзаци перший – четвертий підпункту
165.1.24 викласти в такій редакції:
"165.1.24. доходи, отримані від продажу
власної сільськогосподарської продукції, що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
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"165.1.24. доходи, отримані від продажу
власної сільськогосподарської продукції, що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена, вироблена, оброблена та/або
перероблена безпосередньо фізичною особою
на земельних ділянках, для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості).
При
продажу
власної
сільськогосподарської
продукції
(крім
продукції тваринництва) отримані від такого
продажу доходи не є оподатковуваним
доходом, якщо їх сума сукупно за рік не
перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року. У разі коли сума
отриманого доходу перевищує зазначений
розмір, платник податків зобов’язаний
відобразити суму такого перевищення у
складі загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу за відповідний
звітний рік та подати річну декларацію про
майновий стан і доходи (податкову
декларацію) відповідно до цього Кодексу і
самостійно сплатити податок з суми такого
перевищення»;
3) доповнити підпунктом 165.1.62 такого
змісту:
"165.1.62. сума доходу, отриманого
платником податків у вигляді підтримки,
наданої Фондом Президента України з
підтримки освіти, науки та спорту”.
-3594- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виготовлена, вироблена, оброблена та/або
перероблена безпосередньо фізичною особою
на земельних ділянках, для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості).
При
продажу
власної
сільськогосподарської
продукції
(крім
продукції тваринництва) отримані від такого
продажу доходи не є оподатковуваним
доходом, якщо їх сума сукупно за рік не
перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року. У разі коли сума
отриманого доходу перевищує зазначений
розмір, платник податків зобов’язаний
відобразити суму такого перевищення у
складі загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу за відповідний
звітний рік та подати річну декларацію про
майновий стан і доходи (податкову
декларацію) відповідно до цього Кодексу і
самостійно сплатити податок з суми такого
перевищення»;
3) доповнити підпунктом 165.1.62 такого
змісту:
"165.1.62. сума доходу, отриманого
платником податків у вигляді підтримки,
наданої Фондом Президента України з
підтримки освіти, науки та спорту”.

Відхилено

підпункт 21 розділу І доповнити абзацом
першим такого змісту:
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Висновки, обґрунтування

“В абзаці першому підпункту 165.1.1.
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України слова «Фонду соціального захисту
інвалідів»
замінити
словами
«Фонду
соціального захисту осіб з інвалідністю»
у зв'язку з чим абзац перший підпункту 21
розділу І законопроекту вважати абзацом
другим.
-3595- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 21 розділу І доповнити новими
абзацами такого змісту:
“Пункт 165.1 статті 165 доповнити
підпунктом 165.1.62 такого змісту:
“165.1.62. сума доходу, отриманого
платником податків у вигляді підтримки,
наданої Фондом Президента України з
підтримки освіти, науки та спорту.”
-3596- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Викласти пункт 21 розділу І в такій
редакції:
«21. В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цифру та слово “2 гектари” замінити цифрами
та словом “10 гектарів”»
-3597- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Пункт 21 розділу І викласти в такій
редакції:
"21.Абзац третій та четвертий підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165:
"особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), за умови, що сукупно площа
земель, наданих членам домогосподарства
такої фізичної особи, не перевищує 2
гектари. При цьому розмір земельних ділянок,
зазначених в абзаці другому цього підпункту,
а також розмір виділених в натурі (на
місцевості) земельних часток (паїв), які не
використовуються (здаються в оренду,
обслуговуються), не враховуються.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Якщо
розмір
земельних
ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
які надані членам одного домогосподарства
та класифікуються як землі для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва (підрозділ 01.01 Класифікації
видів цільового призначення земель (далі Класифікація), для ведення фермерського
господарства (підрозділ 01.02), для ведення
особистого
селянського
господарства
(підрозділ 01.03), землі для ведення
підсобного
сільського
господарства
(підрозділ 01.04 Класифікації), землі для
індивідуального садівництва (підрозділ
01.05 Класифікації), землі для городництва
(підрозділ 01.07 Класифікації), землі для
сінокосіння і випасання худоби (підрозділ
01.08 Класифікації) сукупно перевищує 2
гектари,
дохід
від
продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах".
-3598- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в підпункті 165.1.57
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт» у відпоівідних відмінках;
-3599- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в підпункті 165.1.58
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт» у відпоівідних відмінках;
-3600- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Потураєв М. Р. (р.к. №94), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7)
В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
Податкового кодексу України цифри та слово
«0,5 гектара» замінити цифрою та словом «2
гектари».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-3601- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 21 розділу I виключити.
-3602- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Пункт 21 вилучити;
-3603- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І проекту Закону
виключити.
-3604- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац третій пункту 165.1.24 статті 165
залишити в чинній редакції.
-3605- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В змінах до абзаців третього та четвертого
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
Податкового кодексу України “0,5 гектара”
замінити на “0,8 гектара”
-3606- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-3607- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-3608- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 21 розділу І законопроєкту (зміни до
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
Податкового кодексу України) виключити.
-3609- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 21 розділу І законопроєкту (зміни до
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
Податкового кодексу України) виключити.
-3610- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

В пункті 21 розділу І законопроєкту цифру
«0,5» замінити на цифру «1,5».
-3611- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Пункт 21 розділу І виключити.
-3612- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

1099

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цифру та слово “2 гектари” замінити цифрами
та словом “1 гектара”;
-3613- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт двадцять перший розділу
законопроекту виключити
-3614- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

21. В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цифру та слово “2 гектари” замінити цифрами
та словом “1,5 гектари”;
-3615- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 21 Розділу I проекту виключити.
-3616- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-3617- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

В пункті 21 Розділу І законопроекту цифру
та слово "0,5 гектара" замінити на цифру та
слово "1 гектар".
Обгрунтування: з метою недопущення
збільшення податкового тягаря на жителів
сільської місцевості, значна частка яких веде
особисте
селянське
господарство
на
земельних ділянках, що за площею часто є
більшими ніж 0,5 га, пропонується
встановити запропоноване обмеження на
рівні 1 гектару.
-3618- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

18. Пункт 21 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пропонує не знижувати з 2
гектарів до 0,5 гектара норматив земельної
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ділянки у власності, за який не треба
сплачувати
мінімальне
податкове
зобов'язання.
Пропозицію законопроекту не може бути
підтримана, як така, що спрямована проти всіх
селян.
Адже відповідно до норм Земельного
кодексу, громадяни можуть отримати
безкоштовну у власність земельну ділянку для
ведення особистого селянського господарства
у розмірі не більше 2 га.
Тому абсолютна більшість селян, які, як
правило, є пенсіонерами, будуть такі земельні
ділянки у власності і вони будуть зобов’язані
сплачувати
мінімальне
податкове
зобов’язання.
-3619- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3620- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Пункт 21 розділу І проєкту викласти в
такій редакції:
«В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цифру та слово “2 гектари” замінити цифрами
та словом “1 гектар”;»
-3621- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

21. 1) В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту пункту 165.1
статтю 165 цифру та слово "2 гектари"
замінити цифрами та словом "1 гектар";"
2) "В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту пункту 165.1
статтю 165 цифру та слово "2 гектари"
замінити цифрами та словом "1,5 гектара";"
-3622- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пункт 22
вилучити;

розділу

І

законопроекту
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-3623- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
В абзаці третьому підпункту 165.1.24
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України цифри «0,5» замінити цифрами «1,5».
-3624- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
В абзаці четвертому підпункту 165.1.24
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України цифри «0,5» замінити цифрами «1,5».
-3625- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)
У розділі І Законопроекту:
. Варіант І: У пункті 21 слова та цифри «0,5
гектара» замінити словами та цифрами «1
гектар»;
Варіант ІІ: Пункт 21 виключити;
-3626- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Пункт 21 розділу І виключити.
-3627- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри та слово «0,5 гектара»
замінити цифрою та словом «2 гектари»
-3628- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «В абзаці четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
слова «на загальних підставах» замінити
словами «за ставкою, визначеною пунктом
167.2 статті 167 цього Кодексу.».
-3629- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «Якщо розмір земельних
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ділянок, зазначених в абзаці третьому цього
підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від
продажу сільськогосподарської продукції
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.».
-3630- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «Абзаци третій та
четвертий підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 викласти в наступній редакції: 9
«особистого селянського господарства та/або
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), сукупний розмір яких не більше 2
гектарів. При цьому розмір земельних
ділянок, зазначених в абзаці другому цього
підпункту, а також розмір виділених в натурі
(на місцевості) земельних часток (паїв), які не
використовуються (здаються в оренду,
обслуговуються), не враховуються. Якщо
розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці
третьому цього підпункту, перевищує 2
гектари,
дохід
від
продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.».
-3631- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «В абзацах третьому та
четвертому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цифру та слово “2 гектари”
замінити цифрами та словом “2,4 гектари».
-3632- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «В абзацах третьому та
четвертому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цифру та слово “2 гектари”
замінити цифрами та словом “2,3 гектари».
-3633- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «В абзацах третьому та
четвертому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цифру та слово “2 гектари”
замінити цифрами та словом “2,2 гектари».
-3634- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту
викласти в наступній редакції: «В абзацах
третьому та четвертому підпункту 165.1.24
пункту 165.1 статті 165 цифру та слово “2
гектари” замінити цифрами та словом “2,1
гектари».
-3635- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «В абзацах третьому та
четвертому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цифру та слово “2 гектари”
замінити цифрами та словом “1.9 гектари».
-3636- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: 10 «В абзацах третьому
та четвертому підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 цифру та слово “2 гектари”
замінити цифрами та словом “1.8 гектари».
-3637- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «В абзацах третьому та
четвертому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цифру та слово “2 гектари”
замінити цифрами та словом “1.7 гектари».
-3638- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту
викласти в наступній редакції: «В абзацах
третьому та четвертому підпункту 165.1.24
пункту 165.1 статті 165 цифру та слово “2
гектари” замінити цифрами та словом “1.6
гектари».
-3639- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «В абзацах третьому та
четвертому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цифру та слово “2 гектари”
замінити цифрами та словом “1.5 гектари».
-3640- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

В пункті 21 Розділу І цифри та слово “0,5
гектара” замінити на цифри та слово “1,05
гектара”.
-3641- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-3642- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 21 розділу І виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

-3643- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
абзац третій та четвертий підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 викласти в
такій редакції:
«особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не
перевищує 2 гектари. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
Якщо
розмір
земельних
ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
перевищує 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.»;
-3644- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено
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Викласти пункт 21 розділу І в такій
редакції:
«21. В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цифру та слово “2 гектари” замінити цифрами
та словом “5 гектарів”»;
-3645- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Викласти пункт 21 розділу І в такій
редакції:
«21. В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цифру та слово “2 гектари” замінити цифрами
та словом “15 гектарів»;
-3646- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 21 розділу І законопроекту
виключити
-3647- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Пункт 21 Розділу I законопроекту
виключити
-3648- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

165.1.24. доходи, отримані від продажу
власної сільськогосподарської продукції, що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена, вироблена, оброблена та/або
перероблена безпосередньо фізичною особою
на земельних ділянках, наданих їй у розмірах,
встановлених Земельним кодексом України
для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування житлового господарських
будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або
для індивідуального дачного будівництва.
При
цьому
якщо
власник
сільськогосподарської продукції має ще
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), але не використовує їх (здає в
оренду або обслуговує), отримані ним доходи
від продажу сільськогосподарської продукції
включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
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особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не
перевищує 0,5 2 гектара. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються
в
обслуговуються),
не
враховуються.
Якщо
розмір
земельних
ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
перевищує 0,5 2 гектара, дохід від
сільськогосподарської
продукції
оподаткуванню на загальних підставах.
-3649- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Пункт 21 Розділу I законопроекту
виключити;
-3650- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 21 розділу І законопроекту
доповнити абзацом першим в такій редакції:
«Абзац перший підпункту 165.1.1 пункту
165.1 статті 165 викласти в такій редакції:
«165.1.1 сума державної та соціальної
матеріальної допомоги, державної допомоги,
компенсацій, вартість соціальних послуг та
реабілітаційної
допомоги
(включаючи
грошові компенсації особам з інвалідністю, на
дітей з інвалідністю при реалізації
індивідуальних програм реабілітації осіб з
інвалідністю, суми допомоги по вагітності та
пологах), винагород і страхових виплат, які
отримує платник податку з бюджетів та
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування та у формі
фінансової допомоги особам з інвалідністю з
Фонду соціального захисту інвалідів згідно із
законом та вартість соціальної допомоги в
натуральній формі малозабезпеченим сім’ям,
що отримана від юридичних і фізичних осіб, у
тому числі (але не виключно):»
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-3651- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Пункт 21 розділу І законопроекту
доповнити абзацом другим в такій редакції:
«Підпункт "а" підпункту 165.1.1 пункту
165.1 статті 165 викласти в такій редакції:
«а) сума грошової допомоги, яка надається
згідно
із
законом
членам
сімей
військовослужбовців, поліцейських чи осіб
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної кримінальновиконавчої служби України, Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, які загинули (безвісно
пропали) або померли під час виконання
службових обов'язків»;
-3652- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Пункт 21 розділу І законопроекту
доповнити абзацом третім в такій редакції:
«Підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165
доповнити пунктом «і» в такій редакції:
«і) вартість соціальних послуг, які
надаються згідно із Законом України "Про
соціальні послуги" та Класифікатором
соціальних послуг надавачем соціальних
послуг, якого включено до Реєстру надавачів
та отримувачів соціальних послуг, за рахунок
таких надавачів отримувачу соціальних
послуг, якого включено до Реєстру надавачів
та отримувачів соціальних послуг.»
-3653- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 21 розділу І проекту виключити
-3654- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«підпункт 165.1.2. пункту 165.1. статті 165
викласти в такій редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«165.1.2. сума доходів, отриманих
платником податку у вигляді процентів
(дисконту), що нараховані на державні цінні
папери,
на
боргові
зобов'язання
Національного банку України, на облігації
місцевих позик, на боргові цінні папери,
виконання зобов’язань за якими забезпечено
державними або місцевими гарантіями, або на
іпотечні облігації, а також сума доходів,
отриманих нерезидентами у вигляді процентів
(дисконту), нарахованих на державні цінні
папери, або на боргові зобов'язання
Національного банку України, або облігації
місцевих позик, або боргові цінні папери,
виконання зобов’язань за якими забезпечено
державними або місцевими гарантіями, або
іпотечні облігації, або процентів, отриманих
нерезидентами за надані державі або бюджету
Автономної Республіки Крим чи міському
бюджету позики (кредити або зовнішні
запозичення),
які
відображаються
в
Державному бюджеті України або місцевих
бюджетах
чи
віднесені
до
витрат
Національного банку України, або за надані
суб’єктам господарювання кредити (позики),
виконання яких забезпечено державними або
місцевими гарантіями;»
-3655- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«абзац другий підпункту 165.1.28. пункту
165.1. статті 165 викласти в такій редакції:
«Порядок застосування підпункту 165.1.27
цього пункту та цього підпункту визначається
Національним банком України.»
-3656- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«після підпункту 165.1.51. пункту 165.1.
статті 165 доповнити новим підпунктом
165.1.511. такого змісту:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«165.1.511. доходи від операцій з
деривативними
контрактами
та
деривативними цінними паперами, базовим
активом яких є валютні цінності або базовим
показником яких є курс валюти, валютний
індекс (курси декількох валют) або ціна на
банківські метали.»
-3657- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 165.1.52. пункту 165.1. статті
165 викласти в такій редакції:
«165.1.52. інвестиційний прибуток від
операцій з борговими зобов’язаннями
Національного
банку
України
та
з
державними цінними паперами, а також від
операцій з облігаціями місцевих позик, та
борговими цінними паперами, виконання
зобов’язань за якими забезпечено державними
або місцевими гарантіями, та іпотечними
облігаціями,
з
урахуванням
курсових
різниць;»
-3658- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до пп.165.1.24 п.165.1
статті 165 як такі, що суперечать нормам
частини третьої статті 22 Конституції
України.
-3659- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 21 розділу І викласти в такій
редакції:
«21. В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цифру та слово «2 гектари» замінити цифрою
та словом «1,5 гектара».
-3660- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт 21 розділу І законопроєкту (зміни до
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
Податкового кодексу України) виключити;
-3661- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 21 розділу I виключити.
-3662- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
У пункті 21 цифри «0,5» замінити цифрами
«1,1».
-3663- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити пункт 21 розділу І.
-3664- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

В абзаці третьому підпункту 165.1.24
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України цифру та слово «0,5 гектари»
замінити цифрами та словом «2 гектара».
-3665- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 165.1.24
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України цифру та слово «0,5 гектари»
замінити цифрами та словом «2 гектара».
-3666- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту –
виключити.
-3667- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Пункт 21 розділу І викласти в такій
редакції:
«21. В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цифру та слово «2 гектари» замінити цифрами
та словом «1,5 гектара».
-3668- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри та слово «0,5 гектара»
замінити цифрою та словом «2 гектари»
-3669- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац третій підпункту 165.1.24 пункту
165.1 статті 165 Податкового кодексу України
викласти в такій редакції:
«особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(на місцевості), сукупний розмір яких не
перевищує 4 гектара. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.».
-3670- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац четвертий підпункту 165.1.24
пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу
України викласти в такій редакції:
«Якщо
розмір
земельних
ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
перевищує 4 гектара, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.».
-3671- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Пункт 21 розділу І законопроекту (щодо
змін до пункту 165.1 статті 165 ПКУ)
доповнити новим абзацом такого змісту:
«пункт 165.1 доповнити підпунктом
165.1.62 такого змісту: «165.1.62. сума
(вартість) виплаченого нерезиденту виграшу
(призу) в азартній грі, що проводиться в
гральному закладі казино».
-3672- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 21 розділу І викласти в такій
редакції: «21. В абзацах третьому та
четвертому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цифру та слово “2 гектари”
замінити цифрами та словом “1 гектар”.
-3673- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 21 Розділу І законопроекту –
виключити.
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-3674- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 21 Розділу І виключити

Відхилено

-3675- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац третій та четвертий підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Розділу IV
законопроєкту
виключити
(залишити
попередню редакцію підпунктів).
-3676- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Відхилено

Абзац третій та четвертий підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Розділу IV
законопроєкту викласти у такій редакції:
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не
більше 2 гектарів. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
У разі якщо розмір земельних ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
більше 2 гектарів, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3677- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац третій та четвертий підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Розділу IV
законопроєкту викласти у такій редакції:
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), загальний розмір яких не

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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перевищує 2 гектари. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
Якщо
розмір
земельних
ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
більше ніж 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3678- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац третій та четвертий підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Розділу IV
законопроєкту викласти у такій редакції:
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), загальний розмір яких не
більше 2 гектарів. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
У разі якщо розмір земельних ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
більше ніж 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3679- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац четвертий підпункту 165.1.24
пункту 165.1 статті 165 Розділу IV
законопроєкту викласти у такій редакції:
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні
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перевищує 2 гектари. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
У разі якщо розмір земельних ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
перевищує 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3680- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзаци 1-4 підпункт 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 Розділу IV законопроєкту викласти
у такій редакції:
доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської
продукції,
що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена,
вироблена,
оброблена,
перероблена безпосередньо фізичною особою
на земельних ділянках, наданих їй у розмірах,
встановлених Земельним кодексом України
для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. При цьому якщо власник
сільськогосподарської продукції має ще
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), але не використовує їх (здає в
оренду або обслуговує), отримані ним доходи
від продажу сільськогосподарської продукції
не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не
більше 2 гектарів. При цьому розмір

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
Якщо
розмір
земельних
ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
перевищує 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3681- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзаци 1-4 підпункт 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 Розділу IV законопроєкту викласти
у такій редакції:
доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської
продукції,
що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена, вироблена, оброблена та/або
переробленафізичною особою на земельних
ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених
Земельним кодексом України для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. При цьому якщо власник
сільськогосподарської продукції має ще
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), але не використовує їх (здає в
оренду або обслуговує), отримані ним доходи
від продажу сільськогосподарської продукції
не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не
перевищує 2 гектари. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
У разі якщо розмір земельних ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
перевищує 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3682- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзаци 1-4 підпункт 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 Розділу IV законопроєкту викласти
у такій редакції:
доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської
продукції,
що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена,
вироблена,
оброблена,
перероблена фізичною особою на земельних
ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених
Земельним кодексом України для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. При цьому якщо власник
сільськогосподарської продукції має ще
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), але не використовує їх (здає в
оренду або обслуговує), отримані ним доходи
від продажу сільськогосподарської продукції
не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не
перевищує 2 гектари. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
Якщо
розмір
земельних
ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
перевищує 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3683- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзаци 1-4 підпункт 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 Розділу IV законопроєкту викласти
у такій редакції:
доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської
продукції,
що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена, вироблена, оброблена та/або
перероблена фізичною особою на земельних
ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених
Земельним кодексом України для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. При цьому якщо власник
сільськогосподарської продукції має ще
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), але не використовує їх (здає в
оренду або обслуговує), отримані ним доходи
від продажу сільськогосподарської продукції
не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не
більше 2 гектарів. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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У разі якщо розмір земельних ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
більше ніж 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3684- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзаци 1-4 підпункт 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 Розділу IV законопроєкту викласти
у такій редакції:
доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської
продукції,
що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена,
вироблена,
оброблена,
перероблена безпосередньо фізичною особою
на земельних ділянках, наданих їй у розмірах,
встановлених Земельним кодексом України
для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. При цьому якщо власник
сільськогосподарської продукції має ще
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), але не використовує їх (здає в
оренду або обслуговує), отримані ним доходи
від продажу сільськогосподарської продукції
не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), загальний розмір яких не
перевищує 2 гектари. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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У разі якщо розмір земельних ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
перевищує 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3685- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзаци 1-4 підпункт 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 Розділу IV законопроєкту викласти
у такій редакції:
доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської
продукції,
що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена, вироблена, оброблена та/або
перероблена фізичною особою на земельних
ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених
Земельним кодексом України для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. При цьому якщо власник
сільськогосподарської продукції має ще
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), але не використовує їх (здає в
оренду або обслуговує), отримані ним доходи
від продажу сільськогосподарської продукції
не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), загальний розмір яких не
більше 2 гектарів. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
Якщо
розмір
земельних
ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,

Висновки, обґрунтування
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остаточній редакції

Відхилено

1121

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

більше ніж 2 гектари, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3686- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзаци 1-4 підпункт 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 Розділу IV законопроєкту викласти
у такій редакції:
доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської
продукції,
що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена,
вироблена,
оброблена,
перероблена особою на земельних ділянках,
наданих їй у розмірах, встановлених
Земельним кодексом України для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. При цьому якщо власник
сільськогосподарської продукції має ще
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), але не використовує їх (здає в
оренду або обслуговує), отримані ним доходи
від продажу сільськогосподарської продукції
не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не
більше 2 гектарів. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
У разі якщо розмір земельних ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
більше 2 гектарів, дохід від продажу

Висновки, обґрунтування
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сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.
-3687- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзаци 1-4 підпункт 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 Розділу IV законопроєкту викласти
у такій редакції:
доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської
продукції,
що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана,
виготовлена,
вироблена,
оброблена,
перероблена особою на земельних ділянках,
наданих їй у розмірах, встановлених
Земельним кодексом України для ведення:
садівництва та/або для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) та/або для індивідуального дачного
будівництва. При цьому якщо власник
сільськогосподарської продукції має ще
земельні частки (паї), виділені в натурі (на
місцевості), але не використовує їх (здає в
оренду або обслуговує), отримані ним доходи
від продажу сільськогосподарської продукції
не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу;
особистого селянського господарства
та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не
більше 2 гектарів. При цьому розмір
земельних ділянок, зазначених в абзаці
другому цього підпункту, а також розмір
виділених в натурі (на місцевості) земельних
часток (паїв), які не використовуються
(здаються в оренду, обслуговуються), не
враховуються.
Якщо
розмір
земельних
ділянок,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту,
більше 2 гектарів, дохід від продажу
сільськогосподарської продукції підлягає
оподаткуванню на загальних підставах.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

-3688- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 21 виключити.

Відхилено

-3689- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити

205

-3690- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзацах третьому та четвертому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри та слово «0,5 гектара»
замінити цифрою та словом «2 гектари»
-3691- Н.д. Борзова І. Н. (р.к. №229)
Доповнити розділ І законопроекту після
пункту 21 новим пунктом такого змісту:
«22. У пункті 166.3 статті 166:
Підпункт 166.3.3 викласти в такій редакції:
«166.3.3
суму
коштів,
сплачених
платником податку на користь вітчизняних
закладів дошкільної, позашкільної, загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної) та вищої освіти для компенсації
вартості здобуття відповідної освіти такого
платника податку та/або члена його сім’ї
першого ступеня споріднення та/або особи,
над якою встановлено опіку чи піклування,
або влаштованої до прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, якщо такого
платника податків призначено відповідно
опікуном,
піклувальником,
прийомним
батьком, прийомною матір’ю, батькомвихователем, матір’ю-вихователькою;
2. Абзац перший підпункту 166.3.4
викласти в такій редакції:
«166.3.4.
суму
коштів,
сплачених
платником податку на користь закладів
охорони здоров'я для компенсації вартості
платних послуг з лікування такого платника

Відхилено

Відхилено
32. У статті 166:
1) пункт 166.2 доповнити підпунктом
166.2.3 такого змісту:
"166.2.3.
Для
документального
підтвердження витрат, що включаються до
податкової знижки, контролюючий орган не
має права вимагати від платника податку
надання інформації, документів та/або їх
копій, які містяться в автоматизованих
інформаційних і довідкових системах,
реєстрах, банках (базах) даних органів
державної влади, інформація з яких
безоплатно отримується контролюючими
органами відповідно до норм цього Кодексу";
2) у пункті 166.3:
підпункт 166.3.3 викласти в такій редакції:
«166.3.3.
суму
коштів,
сплачених
платником податку на користь вітчизняних
закладів дошкільної, позашкільної, загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної) та вищої освіти для компенсації
вартості здобуття відповідної освіти такого
платника податку та/або члена його сім’ї
першого ступеня споріднення та/або особи,
над якою встановлено опіку чи піклування,
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податку або члена його сім'ї першого ступеня
споріднення та/або особи, над якою
встановлено опіку чи піклування, або
влаштованої до прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, якщо такого
платника податків призначено відповідно
опікуном,
піклувальником,
прийомним
батьком, прийомною матір’ю, батькомвихователем, матір’ю-вихователькою, у тому
числі для придбання ліків (донорських
компонентів,
протезно-ортопедичних
пристосувань,
виробів
медичного
призначення
для
індивідуального
користування осіб з інвалідністю), а також
суму коштів, сплачених платником податку,
визнаного в установленому порядку особою з
інвалідністю,
на
користь
протезноортопедичних підприємств, реабілітаційних
установ для компенсації вартості платних
послуг з реабілітації, технічних та інших
засобів реабілітації, наданих такому платнику
податку або його дитині з інвалідністю у
розмірах, що не перекриваються виплатами з
фондів загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування, крім»:
Відповідно
пункти
22-65
вважати
пунктами 23-66.
-3692- Н.д. Борзова І. Н. (р.к. №229), Н.д.
Рєпіна Е. А. (р.к. №77)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
«22. У статті 166:
1) підпункт 166.3.3 пункту 166.3 викласти
в такій редакції:
«166.3.3.
суму
коштів,
сплачених
платником податку на користь вітчизняних
закладів дошкільної, позашкільної, загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної) та вищої освіти для компенсації
вартості здобуття відповідної освіти такого
платника податку та/або члена його сім’ї
першого ступеня споріднення та/або особи,

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

або влаштованої до прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, якщо такого
платника податку призначено відповідно
опікуном,
піклувальником,
прийомним
батьком, прийомною матір’ю, батькомвихователем, матір’ю-вихователькою»;
абзац перший підпункту 166.3.4 викласти в
такій редакції:
«166.3.4.
суму
коштів,
сплачених
платником податку на користь закладів
охорони здоров'я для компенсації вартості
платних послуг з лікування такого платника
податку або члена його сім'ї першого ступеня
споріднення та/або особи, над якою
встановлено опіку чи піклування, або
влаштованої до прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, якщо такого
платника податку призначено відповідно
опікуном,
піклувальником,
прийомним
батьком, прийомною матір’ю, батькомвихователем, матір’ю-вихователькою, у тому
числі для придбання ліків (донорських
компонентів,
протезно-ортопедичних
пристосувань,
виробів
медичного
призначення
для
індивідуального
користування осіб з інвалідністю), а також
суму коштів, сплачених платником податку,
визнаного в установленому порядку особою з
інвалідністю,
на
користь
протезноортопедичних підприємств, реабілітаційних
установ для компенсації вартості платних
послуг з реабілітації, технічних та інших
засобів реабілітації, наданих такому платнику
податку або його дитині з інвалідністю у
розмірах, що не перекриваються виплатами з
фондів загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування, крім».
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над якою встановлено опіку чи піклування,
або влаштованої до прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, якщо такого
платника податку призначено відповідно
опікуном,
піклувальником,
прийомним
батьком, прийомною матір’ю, батькомвихователем, матір’ю-вихователькою;»
2) абзац перший підпункту 166.3.4 пункту
166.3 викласти в такій редакції:
«166.3.4.
суму
коштів,
сплачених
платником податку на користь закладів
охорони здоров'я для компенсації вартості
платних послуг з лікування такого платника
податку або члена його сім'ї першого ступеня
споріднення та/або особи, над якою
встановлено опіку чи піклування, або
влаштованої до прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, якщо такого
платника податку призначено відповідно
опікуном,
піклувальником,
прийомним
батьком, прийомною матір’ю, батькомвихователем, матір’ю-вихователькою, у тому
числі для придбання ліків (донорських
компонентів,
протезно-ортопедичних
пристосувань,
виробів
медичного
призначення
для
індивідуального
користування осіб з інвалідністю), а також
суму коштів, сплачених платником податку,
визнаного в установленому порядку особою з
інвалідністю,
на
користь
протезноортопедичних підприємств, реабілітаційних
установ для компенсації вартості платних
послуг з реабілітації, технічних та інших
засобів реабілітації, наданих такому платнику
податку або його дитині з інвалідністю у
розмірах, що не перекриваються виплатами з
фондів загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування, крім:»»
-3693- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1) розділ І проекту після пункту 21
доповнити новим пунктом такого змісту:
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Висновки, обґрунтування

"21-1. Пункт 166.2 статті 166 доповнити
підпунктом 166.2.3 такого змісту:
"166.2.3.
Для
документального
підтвердження витрат, що включаються до
податкової знижки, контролюючий орган не
має права вимагати від платника податку
надання інформації, документів та/або їх
копій, які містяться в автоматизованих
інформаційних і довідкових системах,
реєстрах, банках (базах) даних органів
державної влади";
-3694- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«доповнити пункт 166.3 статті 166 новими
підпунктами 166.3.10 та 166.3.11. такого
змісту:
«166.3.10. інвестиційний збиток від
операцій
з
цінними
паперами
та
деривативними контрактами на організованих
ринках капіталу, розрахований відповідно до
пункту 170.2 статті 170 цього Кодексу (крім
збитку від операцій з цінними паперами та
деривативними контрактами, дохід від
операцій з якими не включається до
оподатковуваного
прибутку
згідно
з
відповідними положеннями цього розділу).
166.3.11. на суму власних коштів, внесених
(перерахованих) платником податку для
поповнення
залишку
на
окремому
інвестиційного рахунку відповідно до пункту
170.21. статті 170 цього Кодексу, за умови
використання таких коштів для придбання
інвестиційних активів упродовж 90 днів з дати
їх внесення (перерахування) на такий
рахунок.»
-3695- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 21 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
32. У статті 166:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 166.2 доповнити підпунктом 166.2.3
такого змісту:
"166.2.3.
Для
документального
підтвердження витрат, що включаються до
податкової знижки, контролюючий орган не
має права вимагати від платника податку
надання інформації, документів та/або їх
копій, які містяться в автоматизованих
інформаційних і довідкових системах,
реєстрах, банках (базах) даних органів
державної влади, інформація з яких
безоплатно отримується контролюючими
органами відповідно до норм цього Кодексу".
у пункті 166.3:
підпункт 166.3.3 викласти в такій редакції:
«166.3.3.
суму
коштів,
сплачених
платником податку на користь вітчизняних
закладів дошкільної, позашкільної, загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної) та вищої освіти для компенсації
вартості здобуття відповідної освіти такого
платника податку та/або члена його сім’ї
першого ступеня споріднення та/або особи,
над якою встановлено опіку чи піклування,
або влаштованої до прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, якщо такого
платника податку призначено відповідно
опікуном,
піклувальником,
прийомним
батьком, прийомною матір’ю, батькомвихователем, матір’ю-вихователькою;»;
абзац перший підпункту 166.3.4 викласти в
такій редакції:
«166.3.4.
суму
коштів,
сплачених
платником податку на користь закладів
охорони здоров'я для компенсації вартості
платних послуг з лікування такого платника
податку або члена його сім'ї першого ступеня
споріднення та/або особи, над якою
встановлено опіку чи піклування, або
влаштованої до прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, якщо такого
платника податку призначено відповідно
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опікуном,
піклувальником,
прийомним
батьком, прийомною матір’ю, батькомвихователем, матір’ю-вихователькою, у тому
числі для придбання ліків (донорських
компонентів,
протезно-ортопедичних
пристосувань,
виробів
медичного
призначення
для
індивідуального
користування осіб з інвалідністю), а також
суму коштів, сплачених платником податку,
визнаного в установленому порядку особою з
інвалідністю,
на
користь
протезноортопедичних підприємств, реабілітаційних
установ для компенсації вартості платних
послуг з реабілітації, технічних та інших
засобів реабілітації, наданих такому платнику
податку або його дитині з інвалідністю у
розмірах, що не перекриваються виплатами з
фондів загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування, крім:»;
-3696- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після пункту двадцять першого Розділу І
додати новий пункт двадцять п'ятий такого
змісту:
«Підпункт 168.4.4 пункту 168.4 статті 168
викласти у такій редакції:
«168.4.4.
Юридична
особа,
її
відокремлений
підрозділ,
який
уповноважений нараховувати, утримувати і
сплачувати (перераховувати) до бюджету
податок, одночасно з поданням документів на
отримання коштів для виплати належних
платникам
податку
доходів,
сплачує
(перераховує) суми утриманого податку на
відповідні рахунки, відкриті у відповідних
органах, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів.
Органи, що здійснюють казначейське
обслуговування
бюджетних
коштів
в
установленому Бюджетним кодексом України
порядку розподіляють зазначені кошти згідно
з нормативами, визначеними Бюджетним

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

33. У статті 168:
1) підпункт 168.1.2 пункту 168.1 викласти
в такій редакції:
«168.1.2.
Податок
сплачується
(перераховується) до відповідного бюджету
під час виплати оподатковуваного доходу
єдиним платіжним документом. Банки
приймають платіжні документи на виплату
доходу лише за умови одночасного подання
розрахункового документа на перерахування
цього податку до відповідного бюджету або
розрахункового документа на зарахування
коштів у сумі цього податку на єдиний
рахунок, визначений статтею 35-1 цього
Кодексу»;
2) у пункті 168.4:
у підпункті 168.4.1 слово "бюджету"
замінити словами "відповідних бюджетів";
доповнити підпунктом 168.4.10 такого
змісту:
«168.4.10. Суми податку, нараховані
податковим агентом з доходів від продажу
електричної
енергії,
виробленої
з

1129

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

кодексом України та спрямовують такі
розподілені суми до відповідних бюджетів.»».
-3697- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після пункту двадцять першого Розділу І
додати новий пункт двадцять шостий такого
змісту:
«Підпункт 168.4.7 пункту 168.4 статті 168
викласти у такій редакції:
«168.4.7. відповідальність за своєчасне та
повне перерахування сум податку до
відповідного бюджету несе юридична особа
або її відокремлений підрозділ, самозайнята
особа,
що
нараховує
(виплачує)
оподатковуваний дохід.»».
-3698- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
До розділу І законопроекту додати нову
частину у такій редакції:
"22. В пункті 168.4.1 слово "бюджету"
замінити на слова "відповідних бюджетів".
-3699- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

альтернативних джерел енергії генеруючими
установками, які належать фізичним особам –
платникам податку, сплачуються таким
податковим агентом до відповідного бюджету
за місцезнаходженням (розташуванням) таких
генеруючих установок».

Відхилено

Відхилено

Розділ І законопроекту після пункту 21
доповнити новим пунктом 22 такого змісту:
«22. У пункті 168.4 статті 168:
абзац перший підпункту 168.4.4 доповнити
словами «місцезнаходженням генеруючих
установок приватних домогосподарств»;
доповнити новим підпунктом 168.4.10
такого змісту:
«168.4.10. Суми податку, нараховані
податковим агентом з доходів від продажу
електричної
енергії,
виробленої
з
альтернативних джерел енергії генеруючими
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Висновки, обґрунтування

установками приватних домогосподарств,
сплачуються таким податковим агентом до
відповідного бюджету за місцезнаходженням
таких генеруючих установок приватних
домогосподарств».
-3700- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
«У пункті 168.4 статті 168:
абзац перший підпункту 168.4.4 доповнити
словами «та за місцем податкової адреси
власника нерухомого майна (відмінного від
земельної ділянки)»;
підпункти «а» та «в» підпункту 168.4.5
доповнити словами «та за місцем податкової
адреси власника нерухомого майна»;
підпункт 168.4.9. доповнити абзацом
такого змісту: «Суми податку, нараховані
податковим агентом або фізичною особою,
яка отримує доходи від особи, яка не є
податковим агентом, з доходів за надання
фізичними особами в оренду нерухомого
майна, відмінного від земельної ділянки,
сплачуються таким податковим агентом або
такою фізичною особою до відповідного
бюджету за місцем реєстрації податкової
адреси власника такого майна».
-3701- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Після пункту 211 розділу І доповнити
пунктом 212 такого змісту:
«212. Абзац перший пункту 168.4.5. статті
168 викласти в такій редакції:
«168.4.5. фізична особа (в тому числі
голова домогосподарства), відповідальна
згідно з вимогами цього розділу за
нарахування та утримання податку, сплачує
(перераховує)
його
до
відповідного
бюджету:»
-3702- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Після пункту 211 розділу І доповнити
пунктом 213 такого змісту:
«213. Пункт 168.4.8. статті 168 викласти в
наступній редакції:
«168.4.8. відповідальність за своєчасне та
повне перерахування сум податку до
відповідного бюджету несе фізична особа, в
тому числі голова домогосподарства, у
випадках, визначених цим розділом.
-3703- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після пункту двадцять першого Розділу І
додати новий пункт двадцять другий такого
змісту:
«Підпункт 168.1.2 пункту 168.1 статті 168
викласти у такій редакції:
«168.1.2.
Податок
сплачується
(перераховується) до відповідного бюджету
під час виплати оподатковуваного доходу
єдиним платіжним документом. Банки
приймають платіжні документи на виплату
доходу лише за умови одночасного подання
розрахункового документа на перерахування
цього податку до відповідного бюджету або
розрахункового документа на зарахування
коштів у сумі цього податку на єдиний
рахунок, визначений статтею 35-1 цього
Кодексу.»».
-3704- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після пункту двадцять першого Розділу І
додати новий пункт двадцять третій такого
змісту:
«Підпункт 168.4.2 пункту 168.4 статті 168
викласти у такій редакції:
«168.4.2.
Податок,
нарахований
податковим агентом на доходи фізичних осіб
– платників податку, крім випадків,
передбачених цією статтею, підлягає сплаті
(перерахуванню) до відповідного бюджету за:
- місцезнаходженням юридичної особи та
її
відокремлених
підрозділів
(як

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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уповноважених, так і не уповноважених
нараховувати, утримувати і сплачувати
(перераховувати) податок до бюджету), де
фактично працюють такі фізичні особи платники податку;
- податковою адресою самозайнятої
фізичної особи, у якої працюють такі фізичні
особи - платники податку.
До відповідного бюджету сплачується
(перераховується) 100 відсотків податку на
доходи, нараховані працівникам юридичної
особи,
її
відокремлених
підрозділів,
самозайнятої особи.
У
разі
створення
відокремленого
підрозділу юридична особа повідомляє про це
контролюючі
органи
за
своїм
місцезнаходженням та місцезнаходженням
таких
відокремлених
підрозділів
у
встановленому порядку.»».
-3705- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після пункту двадцять першого Розділу І
додати новий пункт двадцять четвертий
такого змісту:
«Підпункт 168.4.3 пункту 168.4 статті 168
викласти у такій редакції:
«168.4.3. У разі якщо відокремлений
підрозділ юридичної особи не уповноважений
нарахувати (сплачувати) податок на доходи
фізичних осіб, усі обов'язки податкового
агента за такий відокремлений підрозділ
виконує юридична особа, в тому числі щодо
перерахування сум податку до відповідних
бюджетів.»».
-3706- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після пункту 21 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
33. У статті 168:
підпункт 168.1.2 пункту 168.1 викласти у
такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
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такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

«168.1.2.
Податок
сплачується
(перераховується) до відповідного бюджету
під час виплати оподатковуваного доходу
єдиним платіжним документом. Банки
приймають платіжні документи на виплату
доходу лише за умови одночасного подання
розрахункового документа на перерахування
цього податку до відповідного бюджету або
розрахункового документа на зарахування
коштів у сумі цього податку на єдиний
рахунок, визначений статтею 35-1 цього
Кодексу».
у пункті 168.4
у підпункті 168.4.1 слово "бюджету"
замінити на слова "відповідних бюджетів".
доповнити новим підпунктом 168.4.10
такого змісту:
«168.4.10. Суми податку, нараховані
податковим агентом з доходів від продажу
електричної
енергії,
виробленої
з
альтернативних джерел енергії генеруючими
установками, які належать фізичним особам –
платникам податку, сплачуються таким
податковим агентом до відповідного бюджету
за місцезнаходженням (розташуванням) таких
генеруючих установок».
-3707- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 22 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
34. У статті 170:
1) в абзаці першому підпункту 170.2.2
пункту 170.2 після слів "такого активу"
доповнити словами та цифрами "або вартістю
інвестиційного активу, що була задекларована
особою як об'єкт декларування у порядку
одноразового (спеціального) добровільного
декларування), відповідно до підрозділу 9-4
розділу ХХ цього Кодексу,";
2) Підпункт 170.11.1 підпункту 170.11.
статті 170 викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

34. У статті 170:
1) абзац перший підпункту 170.2.2 пункту
170.2 після слів "такого активу" доповнити
словами та цифрами "або вартістю
інвестиційного активу, що була задекларована
особою як об'єкт декларування у порядку
одноразового (спеціального) добровільного
декларування), відповідно до підрозділу 9-4
розділу ХХ цього Кодексу";
2) підпункт 170.11.1 пункту 170.11
викласти в такій редакції:
«170.11.1. У разі якщо джерело виплат
будь-яких оподатковуваних доходів є
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«170.11.1. У разі якщо джерело виплат
будь-яких оподатковуваних доходів є
іноземним, сума такого доходу включається
до загального річного оподатковуваного
доходу платника податку - отримувача, який
зобов'язаний
подати
річну
податкову
декларацію, та оподатковується за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу, крім:
а) доходів, визначених підпунктом 167.5.4
пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, що
оподатковуються за ставкою, визначеною
підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167
цього Кодексу;
б) прибутку від операцій з інвестиційними
активами, що оподатковується в порядку,
визначеному пунктом 170.2 статті 170 цього
Кодексу;
в) прибутку контрольованих іноземних
компаній, що оподатковується в порядку,
визначеному пунктом 170.13 цієї статті;
г) виплат у грошовій чи негрошовій формі
у зв’язку з розподілом прибутку, або його
частини, джерелом яких є утворення без
статусу юридичної особи, створеного на
підставі правочину або зареєстрованого
відповідно до законодавства іноземної
держави (території) без створення юридичної
особи, що оподатковується в порядку,
визначеному пунктом 170.111 цієї статті.»
Статтю 170 доповнити новим пунктом
170.111 такого змісту:
«170.111. Оподаткування виплат від
утворення без статусу юридичної особи
170.111.1. У випадку, якщо джерелом
виплат у грошовій чи негрошовій формі у
зв’язку з розподілом прибутку, або його
частини,
поточного
періоду
та/або
накопиченого (нерозподіленого) за попередні
періоди є утворення без статусу юридичної
особи, створене на підставі правочину або
зареєстроване відповідно до законодавства

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

іноземним, сума такого доходу включається
до загального річного оподатковуваного
доходу платника податку - отримувача, який
зобов'язаний
подати
річну
податкову
декларацію, та оподатковується за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу, крім:
а) доходів, визначених підпунктом 167.5.4
пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу, що
оподатковуються за ставкою, визначеною
підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167
цього Кодексу;
б) прибутку від операцій з інвестиційними
активами, що оподатковується в порядку,
визначеному пунктом 170.2 статті 170 цього
Кодексу;
в) прибутку контрольованих іноземних
компаній, що оподатковується в порядку,
визначеному пунктом 170.13 цієї статті;
г) виплат у грошовій чи негрошовій формі
у зв’язку з розподілом прибутку, або його
частини, джерелом яких є утворення без
статусу юридичної особи, створеного на
підставі правочину або зареєстрованого
відповідно до законодавства іноземної
держави (території) без створення юридичної
особи, що оподатковується в порядку,
визначеному пунктом 170.111 цієї статті.»
3) доповнити пунктом 170.111 такого
змісту:
«170.111. Оподаткування виплат від
утворення без статусу юридичної особи
170.111.1. У випадку, якщо джерелом
виплат у грошовій чи негрошовій формі у
зв’язку з розподілом прибутку, або його
частини,
поточного
періоду
та/або
накопиченого (нерозподіленого) за попередні
періоди є утворення без статусу юридичної
особи, створене на підставі правочину або
зареєстроване відповідно до законодавства
іноземної держави (території) без створення
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іноземної держави (території) без створення
юридичної особи, а саме, партнерство, траст,
фонд, яке :
а) відповідно до законодавства та /або
документів, які регулюють його діяльність
(особистого закону), має право здійснювати
діяльність , спрямовану на отримання доходу
(прибутку) в інтересах своїх учасників,
партнерів,
засновників,
довірителів,
бенефіціарів,
вигодоодержувачів
(вигодонабувачів)
або
групи
вигодоодержувачів (вигодонабувачів) згідно з
трастовою угодою чи іншим документом,
який регулює діяльність такого утворення, та
б) здійснює такі виплати на користь таких
учасників,
партнерів,
засновників,
довірителів, бенефіціарів, вигодоодержувачів
(вигодонабувачів)
або
групи
вигодоодержувачів (вигодонабувачів) згідно з
трастовою угодою, чи іншим документом,
який регулює діяльність такого утворення, та
в) не є контрольованою іноземною компанією,
сума цих виплат включається до загального
річного оподатковуваного доходу платника
податку - отримувача, та оподатковується за
ставкою, визначеною підпунктом 167.5.4
пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.
170.111.2. При цьому платник податку отримувач таких виплат зобов'язаний подати
річну податкову декларацію за відповідний
звітний (податковий) період та відобразити
такі виплати.
При цьому, платник податку разом з
податковою декларацією, надає копії таких
документів:
Рішення особи, що здійснює управління
та/або контроль іноземного утворення без
статусу юридичної особи (зокрема, але не
виключно,
трастового
(довірчого)
керуючого), що повинно містити інформацію,
що виплата у грошовій чи негрошовій формі
здійснюється у зв’язку з розподілом прибутку,
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остаточній редакції

юридичної особи, а саме, партнерство, траст,
фонд, яке :
а) відповідно до законодавства та /або
документів, які регулюють його діяльність
(особистого закону), має право здійснювати
діяльність , спрямовану на отримання доходу
(прибутку) в інтересах своїх учасників,
партнерів,
засновників,
довірителів,
бенефіціарів,
вигодоодержувачів
(вигодонабувачів)
або
групи
вигодоодержувачів (вигодонабувачів) згідно з
трастовою угодою чи іншим документом,
який регулює діяльність такого утворення, та
б) здійснює такі виплати на користь таких
учасників,
партнерів,
засновників,
довірителів, бенефіціарів, вигодоодержувачів
(вигодонабувачів)
або
групи
вигодоодержувачів (вигодонабувачів) згідно з
трастовою угодою, чи іншим документом,
який регулює діяльність такого утворення, та
в) не є контрольованою іноземною компанією,
сума цих виплат включається до загального
річного оподатковуваного доходу платника
податку - отримувача, та оподатковується за
ставкою, визначеною підпунктом 167.5.4
пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.
170.111.2. При цьому платник податку отримувач таких виплат зобов'язаний подати
річну податкову декларацію за відповідний
звітний (податковий) період та відобразити
такі виплати.
При цьому, платник податку разом з
податковою декларацією, надає копії таких
документів:
Рішення особи, що здійснює управління
та/або контроль іноземного утворення без
статусу юридичної особи (зокрема, але не
виключно,
трастового
(довірчого)
керуючого), що повинно містити інформацію,
що виплата у грошовій чи негрошовій формі
здійснюється у зв’язку з розподілом прибутку,
або його частини, поточного періоду та/або
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або його частини, поточного періоду та/або
накопиченого (нерозподіленого) за попередні
періоди,
письмове підтвердження наявності у
платника податку прав на одержання таких
виплат згідно з договором та /або особистим
законом , та /або установчими документами
такого іноземного утворення за підписом
керівника (уповноваженої особи) , трастового
керуючого, адміністратора такого іноземного
утворення без статусу юридичної особи, або
уповноваженого
зберігача
відповідних
документів такого іноземного утворення без
статусу юридичної особи, у тому числі
банківської установи.
Вказані документи надаються за формою
та правилами, які застосовуються таким
іноземним утворенням, трастовим керуючим,
адміністратором, уповноваженим зберігачем
відповідних документів такого іноземного
утворення без статусу юридичної особи, у
тому числі банківською установою, тощо, у
відповідній іноземній державі (території).
На вимогу контролюючого органу,
платник податку зобов’язаний надати
оригінали документів, вказаних вище, та їх
переклад державною мовою. У разі подання
документів англійською мовою переклад
українською мовою не вимагається.»
3) доповнити пунктом 170.14 такого
змісту:
“170.14.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку — власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь.
170.14.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
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накопиченого (нерозподіленого) за попередні
періоди,
письмове підтвердження наявності у
платника податку прав на одержання таких
виплат згідно з договором та /або особистим
законом , та /або установчими документами
такого іноземного утворення за підписом
керівника (уповноваженої особи) , трастового
керуючого, адміністратора такого іноземного
утворення без статусу юридичної особи, або
уповноваженого
зберігача
відповідних
документів такого іноземного утворення без
статусу юридичної особи, у тому числі
банківської установи.
Вказані документи надаються за формою
та правилами, які застосовуються таким
іноземним утворенням, трастовим керуючим,
адміністратором, уповноваженим зберігачем
відповідних документів такого іноземного
утворення без статусу юридичної особи, у
тому числі банківською установою, тощо, у
відповідній іноземній державі (території).
На вимогу контролюючого органу,
платник податку зобов’язаний надати
оригінали документів, вказаних вище, та їх
переклад державною мовою. У разі подання
документів англійською мовою переклад
українською мовою не вимагається»;
4) доповнити пунктом 170.14 такого
змісту:
“170.14.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку — власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь.
170.14.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
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сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі
договорів,
укладених
та
зареєстрованих відповідно до законодавства,
загальне мінімальне податкове зобов’язання
визначається контролюючим органом.
170.14.2. У разі передачі таких земельних
ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або
інше користування на підставі договорів,
укладених та зареєстрованих відповідно до
законодавства, їх розмір враховується при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання орендарів, користувачів на
інших умовах таких земельних ділянок, у
порядку, визначеному цим Кодексом.
170.14.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Мінімальне
податкове
зобов’язання
обчислюється контролюючим органом на
підставі даних Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та Державного
земельного кадастру, та/або на підставі
оригіналів або належним чином засвідчених
копій відповідних документів платника
податків,
зокрема
документів,
що
підтверджують
право
власності/користування.
При
обчисленні
мінімального
податкового
зобов'язання
нормативна
грошова
оцінка
земельних
ділянок
застосовується контролюючими органами з
урахуванням вимог, встановлених пунктом
271.2 статті 271 цього Кодексу.
У разі державної реєстрації платника
податку фізичною особою - підприємцем,
загальне мінімальне податкове зобов’язання
за
земельні
ділянки,
віднесені
до
сільськогосподарських
угідь,
які
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такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі
договорів,
укладених
та
зареєстрованих відповідно до законодавства,
загальне мінімальне податкове зобов’язання
визначається контролюючим органом.
170.14.2. У разі передачі таких земельних
ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або
інше користування на підставі договорів,
укладених та зареєстрованих відповідно до
законодавства, їх розмір враховується при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання орендарів, користувачів на
інших умовах таких земельних ділянок, у
порядку, визначеному цим Кодексом.
170.14.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Мінімальне
податкове
зобов’язання
обчислюється контролюючим органом на
підставі даних Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та Державного
земельного кадастру, та/або на підставі
оригіналів або належним чином засвідчених
копій відповідних документів платника
податків,
зокрема
документів,
що
підтверджують
право
власності/користування.
При
обчисленні
мінімального
податкового
зобов'язання
нормативна
грошова
оцінка
земельних
ділянок
застосовується контролюючими органами з
урахуванням вимог, встановлених пунктом
271.2 статті 271 цього Кодексу.
У разі державної реєстрації платника
податку фізичною особою - підприємцем,
загальне мінімальне податкове зобов’язання
за
земельні
ділянки,
віднесені
до
сільськогосподарських
угідь,
які
використовуються таким підприємцем для
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використовуються таким підприємцем для
провадження господарського діяльності,
розраховується таким платником у порядку,
визначеному пунктом 177.14 статті 177 та
статтею 297-1 цього Кодексу, з першого числа
місяця, наступного за місяцем, у якому
відбулася його державна реєстрація.
Податкове повідомлення-рішення разом з
детальним розрахунком суми податку про
сплату річного податкового зобов’язання з
податку на доходи фізичних осіб, на суму
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та сумою сплачених протягом
податкового (звітного) року податків, зборів,
платежів, контроль за справлянням яких
покладено
на
контролюючі
органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті – загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається (вручається)
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року,
наступного за звітним.
У разі якщо контролюючий орган не
надіслав (не вручив) таке податкове
(податкові) повідомлення-рішення разом з
детальним розрахунком суми податку у
зазначені строки фізичні особи звільняються
від відповідальності, передбаченої цим
Кодексом за несвоєчасну сплату річного
податкового
зобов’язання
на
суму
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та сумою сплачених податків,
зборів, платежів.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

провадження господарського діяльності,
розраховується таким платником у порядку,
визначеному пунктом 177.14 статті 177 та
статтею 297-1 цього Кодексу, з першого числа
місяця, наступного за місяцем, у якому
відбулася його державна реєстрація.
Податкове повідомлення-рішення разом з
детальним розрахунком суми податку про
сплату річного податкового зобов’язання з
податку на доходи фізичних осіб, на суму
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та сумою сплачених протягом
податкового (звітного) року податків, зборів,
платежів, контроль за справлянням яких
покладено
на
контролюючі
органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті – загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається (вручається)
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року,
наступного за звітним.
У разі якщо контролюючий орган не
надіслав (не вручив) таке податкове
(податкові) повідомлення-рішення разом з
детальним розрахунком суми податку у
зазначені строки фізичні особи звільняються
від відповідальності, передбаченої цим
Кодексом за несвоєчасну сплату річного
податкового
зобов’язання
на
суму
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та сумою сплачених податків,
зборів, платежів.

1139

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Таке річне податкове зобов’язання може
бути нараховано за податкові (звітні) періоди
(роки) в межах строків, визначених пунктом
102.1 статті 102 цього Кодексу.
Позитивне значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів є частиною
зобов’язань з податку на доходи фізичних
осіб.
Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів розподіляється
контролюючим органом пропорційно до
питомої ваги площі кожної із земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, та сплачується (перераховується) до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
таких земельних ділянок.
170.14.4. Сума податку на доходи
фізичних осіб в частині позитивного значення
такої різниці не враховується у загальній сумі
сплачених податків, зборів, платежів у
наступному податковому (звітному) році.
170.14.5. До загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів платника податку
включаються:
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів від продажу власної
сільськогосподарської продукції;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
170.14.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Таке річне податкове зобов’язання може
бути нараховано за податкові (звітні) періоди
(роки) в межах строків, визначених пунктом
102.1 статті 102 цього Кодексу.
Позитивне значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів є частиною
зобов’язань з податку на доходи фізичних
осіб.
Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів розподіляється
контролюючим органом пропорційно до
питомої ваги площі кожної із земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, та сплачується (перераховується) до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
таких земельних ділянок.
170.14.4. Сума податку на доходи
фізичних осіб в частині позитивного значення
такої різниці не враховується у загальній сумі
сплачених податків, зборів, платежів у
наступному податковому (звітному) році.
170.14.5. До загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів платника податку
включаються:
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів від продажу власної
сільськогосподарської продукції;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
170.14.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
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зобов’язанням та/або розрахованою сумою
річного податкового зобов’язання з податку
на доходи фізичних осіб такий платник
податку зобов’язаний сплатити зазначену у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі не згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та/або розрахованою у
відповідному податковому повідомленнірішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з податку на доходи фізичних
осіб, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб, з наданням підтвердних документів,
зокрема, щодо:
земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми
сплачених
податків,
зборів,
платежів.
У разі подання платником податку до
контролюючого органу правовстановлюючих
документів на земельні ділянки або договорів
про передачу у користування, оренду
(емфітевзис)
або
інше
користування
земельних
ділянок,
укладених
та
зареєстрованих відповідно до законодавства,
відомості про які відсутні у базах даних
інформаційних систем центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зобов’язанням та/або розрахованою сумою
річного податкового зобов’язання з податку
на доходи фізичних осіб такий платник
податку зобов’язаний сплатити зазначену у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі не згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та/або розрахованою у
відповідному податковому повідомленнірішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з податку на доходи фізичних
осіб, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб, з наданням підтвердних документів,
зокрема, щодо:
земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми
сплачених
податків,
зборів,
платежів.
У разі подання платником податку до
контролюючого органу правовстановлюючих
документів на земельні ділянки або договорів
про передачу у користування, оренду
(емфітевзис)
або
інше
користування
земельних
ділянок,
укладених
та
зареєстрованих відповідно до законодавства,
відомості про які відсутні у базах даних
інформаційних систем центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
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податкову політику, обчислення мінімального
податкового зобов'язання здійснюється на
підставі
поданих
платником
податку
відомостей до отримання контролюючим
органом інформації від відповідних органів
про власність/користування або перехід права
власності/користування на таку ділянку.
Якщо за результатами звірки виявлено
розбіжності між даними контролюючого
органу та даними, підтвердженими платником
податку на підставі оригіналів відповідних
документів, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення разом з детальним розрахунком суми
податку, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
170.14.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику”.
-3708- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Пункт 22 розділу І виключити.

податкову політику, обчислення мінімального
податкового зобов'язання здійснюється на
підставі
поданих
платником
податку
відомостей до отримання контролюючим
органом інформації від відповідних органів
про власність/користування або перехід права
власності/користування на таку ділянку.
Якщо за результатами звірки виявлено
розбіжності між даними контролюючого
органу та даними, підтвердженими платником
податку на підставі оригіналів відповідних
документів, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення разом з детальним розрахунком суми
податку, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
170.14.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику”.
Відхилено

-3709- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 22 розділу I
виключити.
-3710- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий
виключити.

пункту

22

розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I
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-3711- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 22 вилучити;
-3712- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці другому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3713- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 22 розділу І виключити.
-3714- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 22 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 170 Податкового кодексу
України пунктом 170.14) виключити.
-3715- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 22 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 170 Податкового кодексу
України пунктом 170.14) виключити.
-3716- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Пункт 22 розділу І виключити.
-3717- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці другому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3718- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт двадцять другий розділу
законопроекту виключити
-3719- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

І

виключити
-3720- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3721- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10)

Відхилено

-3722- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 22 Розділу І проекту виключити.
-3723- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

19. Пункт 22 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Даною поправкою, як і низкою попередніх,
пропонується виключити із законопроекту
норми про запровадження мінімального
податкового зобов'язання, як таке, що
спрямоване проти всіх селян.
-3724- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31)

Відхилено

Після пункту 21 розділу I доповнити новим
пунктом такого змісту:
Підпункт 170.11.1. пункту 170 статті 170
доповнити двома новими абзацами такого
змісту: "У випадку, якщо джерелом виплат у
грошовій чи негрошовій формі у зв’язку з
розподілом прибутку, або його частини,
поточного періоду та/або накопиченого
(нерозподіленого) за попередні періоди є
утворення без статусу юридичної особи,
створене на підставі правочину або
зареєстроване відповідно до законодавства
іноземної держави (території) без створення
юридичної особи, а саме, партнерство, траст,
фонд, яке відповідно до законодавства та /або
документів, які регулюють його діяльність
(особистого закону), має право здійснювати
діяльність, спрямовану на отримання доходу
(прибутку) в інтересах свої учасників,
партнерів,
засновників,
довірителів,
бенефіціарів або інших вигодоотримувачів, на
користь
таких
учасників,
партнерів,
засновників, довірителів, бенефіціарів або
інших вигодоотримувачів, сума таких виплат
включається
до
загального
річного
оподатковуваного доходу платника податку -
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отримувача, та оподатковується за ставкою,
визначеною підпунктом 167.5.4 пункту 167.5
статті 167 цього Кодексу. При цьому платник
податку
отримувач
таких
виплат
зобов'язаний
подати
річну
податкову
декларацію
за
відповідний
звітний
(податковий) період та відобразити такі
виплати. На запит контролюючого органу
платник податків зобов'язаний надати
підтвердження таких виплат з рішеннями
відповідних органів, зокрема, трастових
(довірчих) керуючих".
-3725- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3726- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

65. Виключити із законопроекту абзац
перший пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3727- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

66. Виключити із законопроекту абзац
другий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3728- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

66. Виключити із законопроекту абзац
другий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3729- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3730- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3731- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Абзац перший пункту 22 Розділу І проекту,
замінити трьома абзацами такого змісту:
«У статті 170:
у підпункті 170.1.4 пункту 170.1 слова та
цифри «за ставкою, визначеною пунктом
167.1 статті 167 цього Кодексу» замінити
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словами та цифрами «у половинному розмірі
ставки, встановленої у пункті 167.1 статті 167
цього Кодексу».
статтю 170 доповнити пунктом 170.14
такого змісту:».
-3732- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 170.4. статті 170 Податкового
кодексу України виключити.
-3733- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 170.14 статті 170 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-3734- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У абзаці другому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3735- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 22 Розділу І законопроекту –
виключити.
-3736- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 22 Розділу І законопроекту
доповнити наступним: після шостого абзацу
підпункт 170.14.6 пункту 170.14 статті 170
Податкового кодексу України доповнити
новим абзацом наступного змісту: «Про
результати
проведеної
звірки
даних
контролюючий орган повідомляє платника
податків.».
-3737- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 22 Розділу І законопроекту
доповнити наступним: «Підпункт 170.14.6
пункту 170.14 статті 170 Податкового кодексу
України доповнити новим останнім абзацом
наступного змісту: «Перебіг обчислення 60денного строку сплати суми податку,
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визначеної у 11 відповідному податковому
повідомленні-рішенні зупиняється на час
проведення звірки даних.»
-3738- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац перший пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3739- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац другий пункту 22 Розділу
законопроекту виключити.
-3740- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Пункт 22 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-3741- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 22 розділу І виключити

Відхилено

-3742- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 22 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
у статті 170 вилучити новий пункт 170.14»
-3743- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Змінити нумерацію пункту 170.14 статті
170 Законопроекту на пункт 170.13.
Абзац п’ятий підпункту 170.13.5 пункту
170.13 статті 170 Законопроекту видалити.
-3744- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 22 розділу І законопроекту
виключити
-3745- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)

Відхилено

170.14. – Норма відсутня
(Коментар Комітету: Відповідно до
обґрунтувань, щодо наданої пропозиції
пропонується
доповнення
статті
170
підпунктом 170.14 в частині запровадження
мінімального податкового зобов'язання для
фізичних осіб виключити)
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-3746- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Пункт 22 Розділу I законопроекту
виключити;
-3747- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 170.2.2. пункту 170.2. статті 170
викласти в такій редакції:
«170.2.2.
Інвестиційний
прибуток
розраховується як позитивна різниця між
доходом, отриманим платником податку від
продажу окремого інвестиційного активу з
урахуванням курсової різниці (за наявності),
та його вартістю, що визначається із суми
документально підтверджених витрат на
придбання такого активу з урахуванням норм
підпунктів 170.2.4-170.2.61 цього пункту
(крім
операцій
з
деривативними
контрактами)."
-3748- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«після абзацу першого підпункту 170.2.2.
пункту 170.2. статті 170 доповнити двома
абзацами такого змісту:
«При
розрахунку
інвестиційного
прибутку або збитку від продажу цінних
паперів
та
деривативних
контрактів,
номінальна вартість (або вартість базового
активу, чи базовий показник) яких визначені в
іноземній валюті, сума доходу від продажу
інвестиційного активу розраховується у
відповідній іноземній валюті за офіційним
курсом Національного банку України на день
отримання такого доходу, а вартість
інвестиційного активу розраховується у
відповідній іноземній валюті за офіційним
курсом Національного банку України на день
здійснення відповідних витрат. Податок
утримується із суми інвестиційного прибутку,
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розрахованої у відповідній іноземній валюті.
Сума податку перераховується у національну
валюту за офіційним курсом Національного
банку України на день отримання платником
податку доходу від продажу інвестиційного
активу.
При розрахунку інвестиційного прибутку
або збитку від продажу інвестиційного
активу, номінальна вартість (або вартість
базового активу, чи базовий показник) якого
визначені в національній валюті, але доходи
від продажу якого та/або витрати на
придбання якого здійснені в іноземній валюті,
сума таких доходу та витрат в іноземній
валюті підлягають перерахунку у національну
валюту за офіційним курсом Національного
банку України на день отримання платником
податку доходу від продажу інвестиційного
активу.»
-3749- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«абзац третій та четвертий підпункту
170.2.2. пункту 170.2. статті 170 викласти в
такій редакції:
«При застосуванні платником податку
норм підпункту 170.2.9 цього пункту
податковий агент з метою визначення об'єкта
оподаткування під час виплати платнику
податку доходу за придбані у нього
інвестиційні активи враховує документально
підтверджені витрати такого платника на
придбання цих активів.
Запровадження обов'язку податкового
агента для інвестиційної фірми не звільняє
платника податку від обов'язку декларування
результатів усіх операцій з купівлі та продажу
інвестиційних активів, здійснених протягом
звітного (податкового) року як на території
України, так і за її межами, за винятком
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Висновки, обґрунтування

випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього
пункту.»
-3750- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац одинадцятий та дванадцятий
підпункту 170.2.2. пункту 170.2. статті 170
викласти в такій редакції:
«Інвестиційний прибуток за операціями з
деривативними контрактами розраховується
як позитивна різниця між доходом,
отриманим платником податку за операціями
з деривативними контрактами, включаючи
отримані суми періодичних або разових
виплат, передбачених умовами деривативних
контрактів, та документально підтвердженою
сумою, сплаченою платником податку іншій
стороні такого деривативного контракту, в
тому числі сплаченими сумами періодичних
або разових виплат, які передбачені умовами
деривативного контракту.
Документальним
підтвердженням
(первинним документом) доходів та витрат за
операціями з інвестиційними активами на
організованих ринках капіталу, визнається
звіт інвестиційної фірми, що надається
інвестиційною
фірмою,
через
яку
здійснювались такі операції. У випадку
купівлі-продажу інвестиційних активів на
організованому ринку упродовж однієї
торгової сесії, прибуток від операцій з
інвестиційними активами за результатами
торгової сесії може визначатися за
результатами
здійснення
клірингу
та
розрахунків,
на
основі
відповідного
документу особи, яка провадить клірингову
діяльність.»
-3751- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ
нормою такого змісту:

I

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

законопроекту
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«підпункт 170.2.4. пункту 170.2. статті 170
викласти в такій редакції:
«170.2.4. У разі якщо протягом 30
календарних днів до дня продажу пакета
цінних паперів (корпоративних прав) чи
деривативних контрактів, а також протягом
наступних 30 календарних днів з дня такого
продажу платник податку придбаває пакет
ідентичних цінних паперів (корпоративних
прав) чи деривативних контрактів, то:
а) інвестиційний збиток, що виник
внаслідок такого продажу, не враховується
під час визначення загального фінансового
результату операцій з інвестиційними
активами;
б) вартість придбаного пакета для цілей
оподаткування визначається за ціною його
придбання, але не нижче ніж ціна проданого
пакета.»
-3752- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац третій підпункту 170.2.5. пункту
170.2. статті 170 викласти в такій редакції:
«Якщо платник податку продає пакет
цінних паперів (корпоративні права) чи
деривативних контрактів пов'язаним з ним
особам, інвестиційний збиток, що виникає
внаслідок такого продажу, не враховується
під час визначення загального фінансового
результату операцій з інвестиційними
активами.»
-3753- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«підпункт 170.2.6. пункту 170.2. статті 170
викласти в такій редакції:
«170.2.6. До складу загального річного
оподатковуваного доходу платника податку
включається позитивне значення загального
фінансового
результату
операцій
з
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інвестиційними активами за наслідками
такого звітного (податкового) року, з
урахуванням особливостей, встановлених
пунктом 170.21 цього розділу.
Загальний фінансовий результат операцій з
інвестиційними активами визначається як
сума інвестиційних прибутків, отриманих
платником податку протягом звітного
(податкового) року, зменшена на суму
інвестиційних збитків, понесених платником
податку протягом такого року, та на суму
від’ємного значення загального фінансового
результату операцій з інвестиційними
активами за наслідками попереднього
звітного (податкового) року.
Якщо загальний фінансовий результат
операцій з інвестиційними активами, за
винятком операцій з придбання та продажу
цінних паперів та деривативних контрактів на
організованих ринках капіталу, має від'ємне
значення, його сума переноситься у
зменшення
загального
фінансового
результату операцій з інвестиційними
активами наступних років до його повного
погашення.
Інвестиційний збиток від операцій з
цінними
паперами
та
деривативними
контрактами, що здійснені на організованих
ринках капіталу, може бути врахований у
зменшення
загального
річного
оподатковуваного доходу платника податку
відповідно до правил статті 166 цього
Кодексу.
Фінансовий результат за операціями з
цінними паперами чи деривативними
контрактами
визначається
платником
податку. При цьому платник податку визначає
фінансовий результат за операціями з цінними
паперами чи деривативними контрактами, що
допущені до торгів на організованих ринках
капіталу, та за операціями з інвестиційними
активами за окремим рахунком, відповідно до
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положень пункту 170.21 цього розділу,
окремо від фінансового результату за
операціями з іншими цінними паперами чи
деривативними контрактами.
Для цілей цього пункту під національним
законодавством розуміється законодавство
тієї держави, на території якої здійснюється
обіг цінних паперів чи деривативних
контрактів (укладення цивільно-правових
угод, що тягне за собою перехід права
власності на цінні папери чи деривативи).
Дія підпунктів 170.2.4 та 170.2.5 не
поширюється на придбання або продаж
цінних паперів та деривативних контрактів на
організованих ринках капіталу, а також у разі:
придбання або продажу пакета акцій
розміром понад 25 відсотків статутного
капіталу емітента;
викупу акцій емітентом, у тому числі на
вимогу власника акцій;
придбання емісійних цінних паперів у
процесі їх приватного розміщення;
придбання або продажу цінних паперів,
які відповідно до вимог законодавства не
можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.
Якщо
протягом
звітного
періоду
платником податку понесені (нараховані)
витрати, пов’язані з придбанням цінних
паперів та деривативних контрактів, емітенти
яких на момент укладання відповідного
договору включені Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку до списку
емітентів, що мають ознаки фіктивності, такі
витрати не враховуються при визначенні
фінансового результату за операціями з
цінними паперами або деривативними
контрактами."
-3754- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
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«підпункт 170.2.7. пункту 170.2. статті 170
викласти в такій редакції:
«170.2.7. Для цілей цього розділу:
а) термін "інвестиційний актив" означає
пакет
цінних
паперів,
деривативних
контрактів чи корпоративні права, виражені в
інших, ніж цінні папери, формах, випущені
одним емітентом;
б) термін "пакет цінних паперів,
деривативних контрактів" означає окремий
цінний папір, деривативний контракт, а також
сукупність ідентичних цінних паперів чи
деривативних контрактів;
в) термін "ідентичний цінний папір чи
деривативний контракт" означає цінні папери,
випущені одним емітентом за тотожними
умовами емісії, виплати доходу, викупу чи
погашення, або деривативні контракти,
укладені з одним контрагентом та з
однаковими умовами щодо базового активу /
базового показника.»
-3755- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 170.2.9. пункту 170.2. статті 170
викласти в такій редакції:
«170.2.9. Податковим агентом платника
податку,
який
здійснює
операції
з
інвестиційними активами, є інвестиційна
фірма, що безпосередньо виплачує дохід
такому платнику податку. Якщо розрахунки
за операцією з продажу інвестиційного активу
здійснюються сторонами без посередництва
інвестиційної фірми, а дохід платнику
податку
виплачується
безпосередньо
контрагентом платника податку -суб’єктом
господарювання,
такий
контрагент
є
податковим агентом щодо виплачуваного
доходу.
Податковий агент під час кожної виплати
платнику доходу від інвестиційних активів
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нараховує (утримує) податок за ставкою,
визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5
статті 167 цього Кодексу, та сплачує
(перераховує) утриманий податок до бюджету
під час кожної виплати такого доходу, що не
звільняє платника податку від подання річної
податкової декларації при отриманні ним
доходу, зазначеного у цьому пункті. Норми
цього абзацу не застосовуються при виплаті
доходу від інвестиційних активів на окремий
інвестиційний рахунок платника податку
відповідно до пункту 170.21. цієї статті, а
також у випадках, зазначених в підпункті
170.2.8 цього пункту.
Методика визначення інвестиційного
прибутку
інвестиційною
фірмою
при
виконанні функцій податкового агента
встановлюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику
спільно з Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку."
-3756- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«після пункту 170.2. статті 170 доповнити
новим пунктом такого змісту:
«170.21. Оподаткування операцій через
окремий інвестиційний рахунок
170.21.1. З метою застосування звільнення
від податку прибутку від довгострокової
інвестиційної діяльності, платник податку
може використовувати інвестиційний рахунок
для здійснення розрахунків за операціями із
інвестиційними активами, які обліковуються в
особливому порядку, визначеному цим
пунктом.
Для цілей цього пункту під «інвестиційним
рахунком» мається на увазі один або декілька
поточних рахунків у банку або іншій
фінансовій установі, відкриті або визначені
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платником податку спеціально для цілей
здійснення розрахунків за операціями з
інвестиційними активами із застосуванням
звільнення від податку, передбаченого цим
пунктом.
Платник податку має право змінити
поточний рахунок, що використовується
таким платником як інвестиційний рахунок,
шляхом зняття залишку коштів з такого
рахунку та зарахування коштів в повному
обсязі на інший поточний рахунок, в тому
числі в іншому банку або фінансовій установі,
відкритий або визначений для цілей його
використання як інвестиційний рахунок. При
цьому, зняття залишку коштів з поточного
рахунку не вважається зняттям коштів з
інвестиційного
рахунку
або
зміною
інвестиційного рахунку, якщо такі кошти
були в повному обсязі зараховані на інший
поточний рахунок, відкритий або визначений
для цілей його використання як інвестиційний
рахунок, протягом 30 календарних днів з дати
зняття.
Для цілей цього пункту до коштів на
інвестиційному рахунку платника податку
також
прирівнюються
кошти,
надані
платником
податку
у
розпорядження
інвестиційної фірми або іншого професійного
учасника ринків капіталу для здійснення
операцій з інвестиційними активами за
рахунок та в інтересах платника податку, а
також грошові кошти, одержані за такими
операціями, які знаходяться у розпорядженні
такої
інвестиційної
фірми
(іншого
професійного учасника ринків капіталу) в
інтересах платника податку відповідно до
укладеного між ними договору.
170.21.2. Платник податку окремо
обліковує
суму
коштів,
внесену
(перераховану) для поповнення залишку на
інвестиційному рахунку, під час його
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відкриття (визначення) та упродовж всього
періоду використання такого рахунку.
170.21.3. Платник податку має право на
отримання податкової знижки у порядку,
передбаченому статтею 166 цього Розділу,
щодо сум коштів, спрямованих на поповнення
залишку на інвестиційному рахунку, за умови
використання
зазначених
коштів
на
придбання інвестиційних активів упродовж
90 днів із моменту поповнення рахунку (у
тому числі шляхом перерахування коштів на
рахунок інвестиційної фірми або іншого
професійного учасника ринків капіталу для
здійснення операцій з інвестиційними
активами за рахунок платника податку).
170.21.4. Не включається до складу
загального
оподатковуваного
доходу
прибуток, отриманий платником податку від
продажу (відчуження) інвестиційного активу,
та дохід від дивідендів, процентів, інших
доходів за інвестиційними активами, у разі
зарахування доходів від таких операцій на
інвестиційний рахунок (у тому числі на
рахунок
інвестиційної
фірми
(іншого
професійного учасника ринків капіталу), що
діє за дорученням платника податку від його
імені та/або за його рахунок), та використання
отриманих коштів на придбання інших
інвестиційних активів упродовж 90 днів із
моменту отримання таких доходів (коштів).
170.21.5. У разі зняття (перерахування)
коштів з інвестиційного рахунку на цілі, не
пов’язані із операціями з інвестиційними
активами,
платник
податку
визначає
інвестиційний прибуток, що включається до
складу загального оподатковуваного доходу
таким чином: у разі такого повного зняття
(перерахування) коштів з інвестиційного
рахунку – у сумі загальної різниці між
загальною сумою залишку коштів на такому
рахунку, та сумою власних коштів, внесеною
(перерахованою) платником податку на такий
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рахунок без використання податкової знижки
відповідно до правил статті 166 цього розділу;
у
разі
такого
часткового
зняття
(перерахування) коштів з інвестиційного
рахунку – виходячи із загальної різниці,
розрахованої відповідно до положень
попереднього абзацу, пропорційно частці
суми знятих (перерахованих) коштів до
загальної
суми
залишку
коштів
на
інвестиційному рахунку. До зняття коштів з
інвестиційного
рахунку
прирівнюється
незарахування доходу від відчуження
інвестиційних активів на інвестиційний
рахунок
(крім
операцій
з
обміну
інвестиційного активу, придбаного за рахунок
коштів з інвестиційного рахунку, на інший
інвестиційний актив). Кошти від здійснення
операцій з інвестиційними активами за
рахунок платника податку, що знаходяться у
розпорядженні інвестиційної фірми (іншого
професійного учасника ринків капіталу) в
інтересах платника податку відповідно до
укладеного між ними договору, вважаються
зарахованими на інвестиційний рахунок.
170.21.6. Незважаючи на положення
попереднього підпункту, не включаються до
складу загального оподатковуваного доходу
платника
сума
коштів,
знятих
(перерахованих) із інвестиційного рахунку на
цілі, не пов’язані із операціями з
інвестиційними активами, якщо зняття
(перерахування) коштів здійснюється в межах
суми коштів, внесених (перерахованих)
платником податку на такий рахунок, та суми
перевищення доходів від операцій з
інвестиційними активами, зарахованих на
такий рахунок, над сумою раніше внесених
(перерахованих) на цей рахунок коштів
платника податку, за умови, що такі кошти та
доходи були внесені (зараховані) на такий
рахунок не раніше п’яти років перед зняттям
(перерахуванням) коштів.
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170.21.7. Порядок звітування щодо
операцій за інвестиційними рахунками,
доходу від операцій за рахунок коштів з
інвестиційних рахунків, та розрахунку
інвестиційного прибутку від таких операцій
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.»
-3757- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«абзац другий підпункту 170.4.1. пункту
170.4. статті 170 викласти в такій редакції:
«Податковим агентом у строки, визначені
цим Кодексом для місячного податкового
періоду,
до
бюджету
сплачується
(перераховується) загальна сума податку,
нарахованого за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із
загальної суми процентів, нарахованих за
податковий (звітний) місяць на суми
банківських вкладних (депозитних) або
поточних рахунків, ощадних або депозитних
сертифікатів, вкладів (депозитів) членів
кредитної спілки у кредитній спілці.»
-3758- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«підпункт 170.4.2. пункту 170.4. статті 170
викласти в такій редакції:
«170.4.2. Податкові агенти (банки,
кредитні спілки), які нараховують доходи у
вигляді процентів, зазначених у підпункті
170.4.1 цього пункту, у податковому
розрахунку, подання якого передбачено
підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього
Кодексу, відображають загальну суму
нарахованих у звітному податковому періоді
доходів та загальну суму утриманого з них
податку. При цьому у податковому
розрахунку не зазначається інформація про
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суми окремого банківського вкладного
(депозитного) або поточного рахунку,
ощадного або депозитного сертифіката,
вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у
кредитній
спілці,
суми
нарахованих
процентів, а також відомості про фізичну
особу - платника податку, якій нараховані такі
доходи.»
-3759- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«підпункт 170.5.3. пункту 170.5. статті 170
виключити»
-3760- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до п.170.14 статті 170.
-3761- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці другому пункту 22 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3762- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Пункт 22 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 170 Податкового кодексу
України пунктом 170.14) виключити;
-3763- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
У абзаці другому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського»
-3764- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 170.14 статті 170 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-3765- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Абзац перший пункту 22 розділу І
законопроекту (щодо змін до статті 170 ПКУ)
замінити п’ятьма абзацами такого змісту:
«22. У статті 170:
1) пункт 170.10 доповнити підпунктом
170.10.6 такого змісту:
«170.10.6. Доходи нерезидентів у вигляді
виграшів (призів) в азартних іграх, що
проводяться в гральних закладах казино, не
підлягають оподаткуванню.
Нарахування (виплата) виграшів (призів) в
лотереях та/або азартних іграх фізичним
особам-нерезидентам податковими агентами
може здійснюватись без використання
реєстраційного номера облікової картки
платника
податків
з
обов’язковим
використанням даних паспортного документа
іноземця. У податковому розрахунку, подання
якого передбачено підпунктом "б" пункту
176.2 статті 176 цього Кодексу, суми виграшів
(призів), нарахованих (виплачених) у
звітному податковому періоді фізичним
особам – нерезидентам та суми утриманого з
них податку зазначаються загальними сумами
без зазначення інформації про суми окремого
виграшу, суми нарахованого на нього
податку, а також відомостей про фізичну
особу - нерезидента, яка одержала дохід у
вигляді виграшу (призу)»;
2) доповнити пунктом 170.14 такого
змісту».
-3766- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 22 Розділу І законопроекту –
виключити.
-3767- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 22 Розділу І виключити
-3768- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт 170.14 статті 170 Розділу IV
законопроєкту виключити.
-3769- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 22 доповнити абзацами такого
змісту:
«Платник податків – фізична особа може
подати до контролюючого органу заяву на
здійснення
сукупного
розрахунку
мінімального податкового зобов'язання щодо
всіх членів своєї сім'ї, які проживають разом з
ним і є співласниками земельної ділянки. При
цьому сума мінімального податкового
зобов'язання кожного з членів сім'ї підлягає
зменшенню на розмір мінімальної заробітної
плати, всіновленої законом на 1 січня звітного
року».
-3770- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити

208

209

“170.14.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку — власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь.
170.14.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на

-3771- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 170.14 статті 170 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити

Відхилено

-3772- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій пункту 22 розділу
виключити.
-3773- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

I
Відхилено

У абзаці третьому пункту 22 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «поставлене».
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-3774- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці третьому пункту 22 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «фіксоване».
-3775- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3776- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.1)

Відхилено

-3777- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3778- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

67. Виключити із законопроекту абзац
третій пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3779- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3780- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

34. Абзац третій пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“170.14.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису,
суборенди, права постійного користування,
довічного
успадкованого
володіння)
земельних ділянок, що мають у своєму складі
сільськогосподарські угіддя, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом”.
-3781- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці третьому пункту 22 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «мінімальне сільськогосподарське».
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-3782- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац третій пункту 22 Розділу
законопроекту виключити.
-3783- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
І

Абзац третій пункту 22 розділу І викласти
в такій редакції:
«170.14.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом після проведення попередньої звірки
з платником податків. При неможливості
такої звірки, в тому числі у зв’язку з відмовою
платника податків, контролюючий орган
визначає загальне мінімальне податкове
зобов’язання самостійно».
-3784- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Відхилено

Абзац третій пункту 22 розділу І викласти
в такій редакції:
«170.14.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом. Якщо загальна площа земельних
ділянок, що обробляється платником податків
не перевищує 15 гектарів, загальне мінімальне
податкове зобов’язання такого платника
податків
визначається
контролюючим
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органом лише після проведення попередньої
звірки
з
платником
податків.
При
неможливості такої звірки, в тому числі у
зв’язку з відмовою платника податків,
контролюючий орган визначає загальне
мінімальне
податкове
зобов’язання
самостійно».
-3785- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзац третій пункту 22 розділу І викласти
в такій редакції:
«170.14.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом. В разі незгоди з визначеним
контролюючим
органом
мінімальним
податковим зобов’язанням, платник податків
повідомляє про це контролюючий орган в
довільній формі, що має наслідком
автоматичне
скасування
податкового
повідомлення
–
рішення,
прийнятого
контролюючим органом».
-3786- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац третій пункту 22 розділу І викласти
в такій редакції:
«170.14.1. Платники податку — власники,
орендарі, користувачі на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, не переданих такими особами в
користування, оренду (емфітевзис) або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства,
мають право самостійно визначити загальне
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мінімальне податкове зобов’язання в річній
податковій декларації.
-3787- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)
Доповнити пункт 22 розділу І абзацом
четвертим такого змісту:
В разі виявлення контролюючим органом
помилок при визначенні такими платниками
податків
мінімального
податкового
зобов’язання,
контролюючий
орган
зобов’язаний звернутись до суду для
визначення
мінімального
податкового
зобов’язання
такому
платнику.
Тягар
доказування неправильності розрахованого
платником
податків
мінімального
податкового зобов’язання покладається на
контролюючий орган.
-3788- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці третьому пункту 20 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-3789- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
Абзац третій пункту 22 розділу I викласти
в такій редакції:
“170.14.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису,
суборенди, права постійного користування,
довічного
успадкованого
володіння)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом”.
-3790- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1166

№

210

Редакція, прийнята в першому читанні

170.14.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У абзаці третьому пункту 22 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «сільськогосподарське».
-3791- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац третій пункту 22 розділу I викласти
в такій редакції: “170.14.1. Для платників
податку — власників, орендарів, користувачів
на інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису, суборенди, права постійного
користування,
довічного
успадкованого
володіння) земельних ділянок, що мають у
своєму складі сільськогосподарські угіддя, не
переданих такими особами в користування,
оренду (емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом, у порядку визначеним цим
Кодексом”.
-3792- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Абзац 4 пункту 22 доповнити словами і
цифрами «з урахуванням норм, встановлених
статтею 38-1 цього Кодексу.»
-3793- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 22 розділу I
виключити.
-3794- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 22 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «поставлене».
-3795- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 22 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «фіксоване».
-3796- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3797- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити (перенесено у 286.10.2)
-3798- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Викласти абзац четвертий пункту 22
розділу І в такій редакції:
«170.14.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування не перевищує 10 гектарів»
-3799- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3800- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

68. Виключити із законопроекту абзац
четвертий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3801- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3802- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

35. Абзац четвертий пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“170.14.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі (фізичній особі - підприємцю)
на праві власності та/або користування не
перевищує розміру, зазначеного в абзаці
третьому підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу та визначених
Земельним кодексом України нормативів
безоплатної передачі земельних ділянок
громадянам.”
-3803- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 22 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «мінімальне сільськогосподарське».
-3804- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац четвертий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3805- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

В абзаці четвертому пункту 22 розділу І
законопроекту слова та цифри "розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу" замінити словами "двох гектарів".
-3806- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Після абзацу четвертого пункту 22 розділу
І законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту: "У разі якщо сукупний розмір
земельних ділянок, що належать фізичній
особі на праві власності та/або користування
перевищує два гектара мінімальне податкове
зобов’язання для таких земельних ділянок
визначається із такого перевищення".
-3807- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Доповнити пункт 22 розділу І абзацом
п’ятим такого змісту:
«Якщо платник податків не скористався
своїм правом самостійно визначити загальне
мінімальне податкове зобов’язання в річній
податковій декларації, для такого платника
податків загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом. В разі незгоди з визначеним
контролюючим
органом
мінімальним
податковим зобов’язанням, платник податків
повідомляє про це контролюючий орган в
довільній формі, що має наслідком
автоматичне
скасування
податкового
повідомлення
рішення,
прийнятого
контролюючим органом».
-3808- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці четвертому пункту 20 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

211

Редакція, прийнята в першому читанні

У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства, їх

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-3809- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 22 розділу I після
слів: “зазначеного в абзаці третьому
підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
цього Кодексу ” доповнити словами “та
визначених Земельним кодексом України
нормативів безоплатної передачі земельних
ділянок громадянам”.
-3810- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 22 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «сільськогосподарське».
-3811- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзаци четвертий та п’ятий пункту 22
Розділу І (щодо доповнення новим пунктом
170.14 статті 170 Податкового кодексу
України) викласти у такій редакції:
«170.14.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства та/або
індивідуального садівництва, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування не перевищує розміру 1 гектару.
У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства, їх
розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному цим Кодексом.».
-3812- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац п’ятий пункту 22 розділу
виключити.
-3813- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

I
Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному цим Кодексом.

У абзаці п’ятому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3814- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці п’ятому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3815- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3816- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.2)

Відхилено

-3817- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3818- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

69. Виключити із законопроекту абзац
п’ятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3819- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3820- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці п’ятому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3821- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3822- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці п'ятому пункту 22 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3823- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

170.14.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац п’ятий пункту 22 розділу I викласти
в такій редакції:
“У разі передачі таких земельних ділянок
в оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства, їх
розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
фактичних орендарів, користувачів на інших
умовах таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному цим Кодексом”.
-3824- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці п’ятому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3825- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шостий пункту 22 розділу
виключити.
-3826- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

У абзаці шостому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3827- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3828- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3829- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.3)

Відхилено

-3830- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3831- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

70. Виключити із законопроекту абзац
шостий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-3832- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3833- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3834- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац шостий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3835- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзац шостий пункту 22 розділу І
викласти в такій редакції:
«170.14.3. У випадках, передбачених цим
Кодексом,
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою».
-3836- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці шостому пункту 22 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3837- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

213

Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання з
податку на доходи фізичних осіб, на суму
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та сумою сплачених податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією

Відхилено

Відхилено

У абзаці шостому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського». .
-3838- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 22 розділу
виключити.
-3839- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

I

У абзаці сьомому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3840- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається (вручається)
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року,
наступного за звітним.

У абзаці сьомому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3841- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3842- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.3)

Відхилено

-3843- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3844- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

71. Виключити із законопроекту абзац
сьомий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3845- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3846- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

36. В абзаці сьомому пункту 22 розділу I
після слів “(далі у цьому пункті - загальна
сума сплачених податків, зборів, платежів),”
додати слова “надсилається цінним листом з
описом вкладення або вручається під підпис”.
-3847- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці сьомому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3848- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 22 Розділу
законопроекту виключити.
-3849- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

І

Абзац сьомий пункту 22 розділу І
викласти в такій редакції:
«Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання з
податку на доходи фізичних осіб, на суму

1174

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та сумою сплачених податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь та інших витрат,
передбачених цим Кодексом (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається (вручається)
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року,
наступного за звітним. Поновлення або
подовження цього строку не допускається».
-3850- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
абзац сьомий пункту 22 розділу І проекту
доповнити словами "разом з детальним
розрахунком суми податку";
-3851- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці сьомому пункту 22 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3852- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац сьомий пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання з
податку на доходи фізичних осіб, на суму
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та сумою сплачених податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та/або реалізацією
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№

214

Редакція, прийнята в першому читанні

Сума податку на доходи фізичних осіб в

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням,
довічним
успадкованим
володінням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається цінним
листом з описом вкладення або вручається під
підпис платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним”.
-3853- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці сьомому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3854- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 22 розділу I викласти
в такій редакції: “Податкове повідомленнярішення про сплату річного податкового
зобов’язання з податку на доходи фізичних
осіб, на суму позитивного значення різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та/або реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), надсилається
(вручається) платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним”.
-3855- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
земельних ділянок.

Абзац восьмий пункту 22 розділу I
виключити.
-3856- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
У абзаці восьмому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-3857- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів сплачується до
відповідного бюджету за місцезнаходженням
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, у розмірі,
пропорційному частці таких земельних
ділянок,
розташованих
на
території
територіальної громади, у загальній площі
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, власником або
користувачем яких є платник податку.
-3858- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці восьмому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-3859- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-3860- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.3)

Відхилено

-3861- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3862- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

72. Виключити із законопроекту абзаці
восьмий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.

1177
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-3863- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3864- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

37. Абзац восьмий та дев’ятий пункту 22
розділу I викласти в такій редакції:
“Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
земельних ділянок, у порядку визначеним цим
Кодексом.
170.14.4. Сума сплаченого податку на
доходи фізичних осіб в частині позитивного
значення такої різниці не враховується у
загальній сумі сплачених податків, зборів,
платежів
у
наступному
податковому
(звітному) періоді”.
-3865- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці восьмому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-3866- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзаці восьмий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3867- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац восьмий пункту 22 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 170

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

ПКУ пунктом 170.14) викласти в такій
редакції:
«Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів сплачується до
відповідного бюджету за місцезнаходженням
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, у розмірі,
пропорційному
частці
мінімальних
податкових зобов’язань, розрахованих для
таких земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальному мінімальному податковому
зобов’язанні».
-3868- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
. В абзаці восьмому пункту 22 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-3869- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

215

170.14.4. Сума податку на доходи фізичних
осіб в частині позитивного значення такої
різниці не враховується у загальній сумі

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац восьмий пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
земельних ділянок, у порядку визначеним цим
Кодексом.”
-3870- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці восьмому пункту 22 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-3871- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 22 розділу I
виключити.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

сплачених податків, зборів, платежів у
наступному податковому (звітному) періоді.

Пропозиції та поправки до проекту

-3872- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3873- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.4)

Відхилено

-3874- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3875- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

73. Виключити із законопроекту абзац
дев’ятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3876- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

216

170.14.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми:

-3877- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3878- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“170.14.4. Сума сплаченого податку на
доходи фізичних осіб в частині позитивного
значення такої різниці не враховується у
загальній сумі сплачених податків, зборів,
платежів
у
наступному
податковому
(звітному) періоді”.
-3879- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац десятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3880- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3881- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.5)

Відхилено

-3882- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3883- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

74. Виключити із законопроекту абзац
десятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3884- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
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податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;

-3885- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац десятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3886- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3887- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3888- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.5)

Відхилено

-3889- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3890- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

75. Виключити із законопроекту абзац
одинадцятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3891- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3892- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3893- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 22 розділу І проекту після абзацу
одинадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:

1181

№

218

Редакція, прийнята в першому читанні

єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, самостійно
сплаченого платником податку";
-3894- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

В абзаці одинадцятому пункту 22 розділу I
слово “продажу” замінити на “реалізації”.
-3895- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3896- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3897- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.5)

Відхилено

-3898- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3899- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

76. Виключити із законопроекту абзац
дванадцятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3900- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3901- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац дванадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3902- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац дванадцятий пункту 22 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 170

Відхилено

Відхилено
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№

219

Редакція, прийнята в першому читанні

плати за землю.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ПКУ пунктом 170.14) викласти в такій
редакції:
«єдиного
податку,
сплаченого
сільськогосподарським товаровиробником (у
разі переходу у податковому (звітному) році із
спрощеної системи оподаткування на
загальну)».
-3903- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Абзаци 12 та 13 пункту 22 розділу І (щодо
абзацу четвертого пп. 170.14.5) замінити
абзацами такого змісту:
«земельного податку;
орендної
плати
за
користування
земельними ділянками державної або
комунальної власності на умовах оренди - у
розмірі 50 відсотків»;
-3904- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац тринадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3905- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3906- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.5)

Відхилено

-3907- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3908- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

77. Виключити із законопроекту абзац
тринадцятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3909- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3910- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац тринадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3911- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.

Відхилено

Відхилено
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№

220

Редакція, прийнята в першому читанні

У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац тринадцятий пункту 22 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 170
ПКУ пунктом 170.14) замінити двома
абзацами такого змісту:
«земельного податку;
орендної
плати
за
користування
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності в розмірі земельного
податку, розрахованого для відповідної
земельної ділянки».
-3912- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3913- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3914- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.6)

Відхилено

-3915- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3916- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

78. Виключити із законопроекту абзац
чотирнадцятий пункту 22 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-3917- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3918- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац чотирнадцятий пункту 22 розділу І
виключити.

Відхилено

1184

№

221

Редакція, прийнята в першому читанні

170.14.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та розрахованою сумою

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-3919- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3920- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзаци десятий – чотирнадцятий пункту
22 розділу І викласти в такій редакції:
«170.14.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
плати за землю;
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування,
нарахованого на суми будь-яких доходів
такого платника податків;
У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису».
-3921- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Пункт
22
розділу
I
доповнити
чотирнадцятим абзацом наступного змісту:
“рентної плати за спеціальне використання
води”.
-3922- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3923- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

річного податкового зобов’язанням з податку
на доходи фізичних осіб такий платник
податку зобов’язаний сплатити зазначену у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.

У абзаці п’ятнадцятому пункту 22 Розділу
І законопроекту слово «мінімальним»
замінити словом «поставленим».
-3924- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці п’ятнадцятому пункту 22 Розділу
І законопроекту слово «мінімальним»
замінити словом «поставленим».
-3925- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3926- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.6)

Відхилено

-3927- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3928- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

79. Виключити із законопроекту абзац
п’ятнадцятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3929- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3930- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

38. Абзац п’ятнадцятий пункту 22 розділу
I викласти в такій редакції:
“170.14.6. У разі згоди платника податку із
визначеним контролюючим органом розміром
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та розрахованою сумою річного
податкового зобов’язанням з податку на
доходи фізичних осіб такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення
податкового
повідомленнярішення”.
-3931- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці п’ятнадцятому пункту 22 Розділу
І законопроекту слово «мінімальним»
замінити словом «поставленим».
-3932- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац п’ятнадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3933- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці п'ятнадцятому пункту 22 слова
«мінімальним податковим зобов’язанням»
замінити словами «мінімальним поставленим
доходом».
-3934- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

222

У разі не згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з податку на доходи фізичних
осіб, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“170.14.6. У разі згоди платника податку із
визначеним контролюючим органом розміром
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та розрахованою сумою річного
податкового зобов’язанням з податку на
доходи фізичних осіб такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення
під
підпис
податкового
повідомлення-рішення”.
-3935- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці п’ятнадцятому пункту 22 Розділу
І законопроекту слово «мінімальним»
замінити словом «сільськогосподарським».
-3936- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3937- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці шістнадцятому пункту 22 Розділу
І законопроекту слово «мінімальним»
замінити словом «поставленим».
-3938- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Кодексу протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб, з наданням підтвердних документів,
зокрема, щодо:

У абзаці шістнадцятому пункту 22 Розділу
І законопроекту слово «мінімальним»
замінити словом «поставленим».
-3939- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-3940- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.6)

Відхилено

-3941- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3942- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

80. Виключити із законопроекту абзац
шістнадцятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3943- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3944- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці шістнадцятому пункту 22 Розділу
І законопроекту слово «мінімальним»
замінити словом «поставленим»
-3945- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3946- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці шістнадцятому пункту 22 слова
«мінімальним податковим зобов’язанням»
замінити словами «мінімальним поставленим
доходом».
-3947- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“У разі незгоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
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Висновки, обґрунтування

рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з податку на доходи фізичних
осіб, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб,
з
наданням
документів,
що
підтверджують незгоду платника податків,
зокрема, щодо”.
-3948- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці шістнадцятому пункту 22 Розділу
І законопроекту слово «мінімальним»
замінити словом «сільськогосподарським».
-3949- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац шістнадцятий та сімнадцятий
пункту 22 розділу I викласти в такій редакції:
“У разі не згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з податку на доходи фізичних
осіб, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб,
з
наданням
документів,
що
підтверджують
заперечення
платника
податків, зокрема, щодо: “земельних ділянок,
що знаходяться у платника податку у
власності та/або в оренді, суборенді,
емфітевзисі,
постійному
користуванні,
довічному успадкованому володінні, їх
нормативної грошової оцінки та площі”.
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земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-3950- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3951- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3952- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.6)

Відхилено

-3953- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3954- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

81. Виключити із законопроекту абзац
сімнадцятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3955- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3956- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

39. Абзац сімнадцятий пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або в оренді,
суборенді,
емфітевзисі,
постійному
користуванні, довічному успадкованому
володінні їх нормативної грошової оцінки,
площі та кількості календарних місяців,
протягом яких земельна ділянка перебуває у
власності (користуванні);”
-3957- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3958- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або в оренді,
суборенді,
емфітевзисі,
постійному
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суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

користуванні, довічному успадкованому
володінні, їх нормативної грошової оцінки та
площі”.
-3959- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3960- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3961- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.6)

Відхилено

-3962- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3963- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

82. Виключити із законопроекту абзац
вісімнадцятий пункту 22 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-3964- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
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суми сплачених податків, зборів, платежів.

-3965- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3966- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3967- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3968- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.6)

Відхилено

-3969- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3970- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

83. Виключити із законопроекту абзац
дев’ятнадцятий пункту 22 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-3971- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
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У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.

-3972- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3973- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 22 розділу I
виключити.
-3974- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3975- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.6)

Відхилено

-3976- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3977- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

84. Виключити із законопроекту абзац
двадцятий пункту 22 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-3978- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-3979- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

40. В абзаці двадцятому пункту 22 розділу
І після слова та цифр «протягом 10»
доповнити словом «робочих».
-3980- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 22 Розділу І
законопроекту виключити.
-3981- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Після абзацу двадцятого пункту 4 розділу
І законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту:
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Порядок та форма звернення платників
податків до контролюючого органу та
порядок проведення зазначеної у цьому
підпункті звірки встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"У разі якщо фізичній особі належать на
праві власності та/або користування одна або
декілька земельних ділянок, сукупний розмір
яких перевищує два гектара, мінімальне
податкове зобов’язання для таких земельних
ділянок визначається із такого перевищення".
-3982- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац двадцятий пункту 22 розділу І
проекту доповнити словами "разом з
детальним розрахунком суми податку"
-3983- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 22 розділу I
викласти в такій редакції:
“У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки. Результати проведеної
звірки можуть бути оскаржені платником
податків до контролюючого органу вищого
рівня та/або в судовому порядку”.
-3984- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцять перший пункту 22 розділу
I виключити.
-3985- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-3986- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.10.6)

Відхилено

-3987- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
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Висновки, обґрунтування

-3988- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

85. Виключити із законопроекту абзац
двадцять перший пункту 22 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-3989- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити

228

170.14.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику”.

-3990- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац двадцять перший пункту 22 Розділу
І законопроекту виключити.
-3991- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзаци шістнадцятий – двадцять перший
пункту 22 розділу І викласти в такій редакції:
«У разі не згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням, визначення мінімального
податкового зобов’язання такого платника
здійснюється
судом
за
зверненням
контролюючого органу. Тягар доказування
правильності розрахованого контролюючим
органом
мінімального
податкового
зобов’язання покладається на контролюючий
орган».
-3992- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцять другий пункту 22 розділу I
виключити.
-3993- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-3994- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-3995- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

86. Виключити із законопроекту абзац
двадцять другий пункту 22 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання
-3996- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
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Висновки, обґрунтування

-3997- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

1. Абзац двадцять другий пункту 22
Розділу І законопроекту виключити.
-3998- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Після пункту 221 розділу І доповнити
пунктом 221 такого змісту:
«221. Статтю 170 доповнити пунктом
170.15 такого змісту:
«170.15.
Оподаткування
доходів
домогосподарства.
170.15.1. Загальний річний сукупний дохід
домогосподарства - дохід у вигляді заробітної
плати, який дорівнює сумі загальних річних
оподатковуваних доходів у вигляді заробітної
плати кожної особи – члена домогосподарства
170.15.2.
Оподаткування
загального
річного сукупного доходу домогосподарств,
здійснюється
у
загальному
порядку,
встановленому цим Кодексом для окремих
видів доходів.
170.15.3. Загальний річний сукупний дохід
домогосподарств
оподатковуються
за
ставкою, визначеною статті 167 цього
Кодексу, залежно від виду доходу, який
включається до загального річного сукупного
доходу домогосподарства».
-3999- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)
221

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Після пункту
розділу І доповнити
пунктом 222 такого змісту:
«222. Статтю 171 доповнити пунктом 171.3
такого змісту:
«171.3. Особою, відповідальною за
нарахування,
утримання
та
сплату
(перерахування) до бюджету податку з
доходів
домогосподарств
є
голова
домогосподарства».
-4000- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити розділ
нормою такого змісту:

Порушення ст. 116
Регламенту

I

законопроекту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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«абзац шостий пункту 173.4. статті 173
викласти в такій редакції:
«товарна біржа за наявності оціночної
вартості такого рухомого майна та документа
про сплату податку сторонами договору,
щокварталу подає до контролюючого органу
інформацію про такі угоди, включаючи
інформацію про суму доходу та суму
сплаченого до бюджету податку, в порядку та
строки,
встановлені
для
податкового
розрахунку.»
-4001- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 23 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
35. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції:
«172.1.
Не
оподатковується
дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:
житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної
статтею 121 Земельного кодексу України
залежно від її призначення;
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником податку у власність у процесі
приватизації земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника, або виділеної в натурі (на

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

35. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції:
«172.1.
Не
оподатковується
дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:
житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної
статтею 121 Земельного кодексу України
залежно від її призначення;
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником податку у власність у процесі
приватизації земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника, або виділеної в натурі (на
місцевості) власнику земельної частки (паю),
а також таких земельних ділянок, отриманих
платником податку у спадщину.
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місцевості) власнику земельної частки (паю),
а також таких земельних ділянок, отриманих
платником податку у спадщину.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину.
Дохід від відчуження господарськопобутових споруд, що розташовані на одній
ділянці з житловим або садовим (дачним)
будинком та продаються разом з ним, для
цілей оподаткування окремо не визначається.
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об’єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості
(крім операцій з відчуження житлової
нерухомості банками в порядку звернення
стягнення за договорами іпотеки, що
забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу, крім випадків, якщо зазначене в
цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину.
Дохід від відчуження господарськопобутових споруд, що розташовані на одній
ділянці з житловим або садовим (дачним)
будинком та продаються разом з ним, для
цілей оподаткування окремо не визначається.
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об’єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості
(крім операцій з відчуження житлової
нерухомості банками в порядку звернення
стягнення за договорами іпотеки, що
забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу, крім випадків, якщо зазначене в
цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості у
вигляді отриманих у спадщину об’єктів
нерухомості, підлягає оподаткуванню за
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вигляді отриманих у спадщину об’єктів
нерухомості, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї
статті,
може
бути
зменшений
на
документально підтверджені витрати на
придбання
об'єкта
нерухомості,
розташованого на території України.
Під витратами на придбання об’єктів
нерухомості розуміються:
а) кошти, сплачені платником податків як
вартість цінних паперів та майнових прав,
погашення яких відбулося шляхом передачі
об’єкта нерухомості (або його частини);
б) кошти, передані в управління
управителю фонду фінансування будівництва;
в) витрати, понесені на придбання такого
об’єкта нерухомості на етапі незавершеного
будівництва;
г)
вартість
об’єкта
нерухомості,
переданого у власність платника податку як
оплату його частки у статутному капіталі
господарського товариства при виході такого
платника податків із складу учасників
юридичної особи;
ґ) вартість предмета іпотеки, за якою
іпотекодержатель набув у власність предмет
іпотеки;
д) витрати на придбання об’єкта
нерухомості на підставі договору купівлі
продажу, міни, у тому числі вартість майна,
що була передана як компенсація за такими
договорами;
е) реєстраційні збори, державне мито та
аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку
з придбанням (отриманням) прав на об’єкти
нерухомості;
є) вартість об’єкта нерухомості, що був
задекларований
особою
як
об'єкт
декларування у порядку одноразового
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ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї
статті,
може
бути
зменшений
на
документально підтверджені витрати на
придбання
об'єкта
нерухомості,
розташованого на території України.
Під витратами на придбання об’єктів
нерухомості розуміються:
а) кошти, сплачені платником податків як
вартість цінних паперів та майнових прав,
погашення яких відбулося шляхом передачі
об’єкта нерухомості (або його частини);
б) кошти, передані в управління
управителю фонду фінансування будівництва;
в) витрати, понесені на придбання такого
об’єкта нерухомості на етапі незавершеного
будівництва;
г)
вартість
об’єкта
нерухомості,
переданого у власність платника податку як
оплату його частки у статутному капіталі
господарського товариства при виході такого
платника податків із складу учасників
юридичної особи;
ґ) вартість предмета іпотеки, за якою
іпотекодержатель набув у власність предмет
іпотеки;
д) витрати на придбання об’єкта
нерухомості на підставі договору купівлі
продажу, міни, у тому числі вартість майна,
що була передана як компенсація за такими
договорами;
е) реєстраційні збори, державне мито та
аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку
з придбанням (отриманням) прав на об’єкти
нерухомості;
є) вартість об’єкта нерухомості, що був
задекларований
особою
як
об'єкт
декларування у порядку одноразового
(спеціального) добровільного декларування,
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(спеціального) добровільного декларування,
відповідно до підрозділу 9-4 розділу ХХ цього
Кодексу;
ж) вартість об’єкта нерухомості, що був
отриманий при ліквідації (припиненні)
юридичної особи (у тому числі іноземної) або
утворення без статусу юридичної особи (у
тому числі іноземного) платником податків акціонером
(учасником,
партнером,
пайовиком, засновником, контролюючою
особою);
з) витрати, понесені на будівництво такого
об’єкта нерухомості.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
дозволених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією.
У такому самому порядку оподатковується
дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відповідно до підрозділу 9-4 розділу ХХ цього
Кодексу;
ж) вартість об’єкта нерухомості, що був
отриманий при ліквідації (припиненні)
юридичної особи (у тому числі іноземної) або
утворення без статусу юридичної особи (у
тому числі іноземного) платником податків акціонером
(учасником,
партнером,
пайовиком, засновником, контролюючою
особою);
з) витрати, понесені на будівництво такого
об’єкта нерухомості.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
дозволених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією.
У такому самому порядку оподатковується
дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва».
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-4002- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції: «23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції: «172.1. Не
оподатковується дохід, отриманий платником
податку від продажу (обміну) не частіше
одного разу протягом звітного податкового
року та за умови перебування у власності
платника податку понад три роки: житлового
будинку, квартири або їх частини, кімнати,
садового (дачного) будинку (включаючи
об’єкт незавершеного будівництва таких
об’єктів, земельну ділянку, на якій
розташовані
такі
об'єкти,
а
також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує норми
безоплатної передачі, визначеної статтею 121
Земельного кодексу України залежно від її
призначення;
земельної
ділянки
сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо отриманої платником податку
у власність у процесі приватизації земель
державних
і
комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника, або виділеної в натурі (на
місцевості) власнику земельної частки (паю);
земельної ділянки, зазначеної в абзаці
четвертому
цього
пункту,
отриманої
платником податку у спадщину. Умова щодо
перебування такого майна у власності
платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину. Дохід від відчуження
господарсько-побутових
споруд,
що
розташовані на одній ділянці з житловим або
садовим (дачним) будинком та продаються
разом з ним, для цілей оподаткування окремо
не визначається. 172.2. Дохід, отриманий
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платником податку від продажу протягом
звітного податкового року другого з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від першого продажу об'єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року третього та наступних
об’єктів нерухомості, зазначених у пункті
172.1 цієї статті, або від продажу другого та
наступних
об’єктів
нерухомості,
не
зазначених в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину. Дохід від продажу об’єкта
нерухомості, розташованого на території
України та зазначеного в абзаці другому цього
пункту, зменшується на документально
підтверджені
витрати
на
придбання
(будівництво) такого об'єкта нерухомості, що
продається платником податків, та інші
витрати, пов’язані із отриманням у власність
такого об’єкта чи його продажем. Об’єкт
нерухомості, подарований платнику податку,
вважається придбаним за вартістю, що
дорівнює
сумі
державного
мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням. Розрахунок
зменшення доходу від продажу об'єктів
нерухомості на суми зазначених витрат
проводиться платником податку самостійно, а
у разі якщо стороною договору купівліпродажу, міни об'єктів нерухомого майна є
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юридична особа чи самозайнята особа,
розрахунок проводиться такою особою. При
цьому якщо платник податку скористався
правом
на
зарахування
витрат,
він
зобов’язаний задекларувати доходи від усіх
операцій
з
продажу,
міни
об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа. Копії документів, що
підтверджують зазначені витрати, надаються
разом з податковою декларацією. Дохід від
продажу (обміну) об’єкта незавершеного
будівництва оподатковується у порядку,
визначеному цією статтею для об’єктів
нерухомого майна».
-4003- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 23 розділу І викласти в наступній
редакції:
“Пункт 172.2 статті 172 викласти в
наступній редакції:
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об’єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості
(крім операцій з відчуження житлової
нерухомості банками в порядку звернення
стягнення за договорами іпотеки, що
забезпечують кредит, наданий в іноземній
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валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу, крім випадків, якщо зазначене в
цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості у
вигляді отриманих у спадщину об’єктів
нерухомості, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї
статті,
може
бути
зменшений
на
документально підтверджені витрати на
придбання
об'єкта
нерухомості,
розташованого на території України.
Під витратами на придбання об’єктів
нерухомості розуміються:
а) кошти, сплачені платником податків як
вартість цінних паперів та майнових прав,
погашення яких відбулося шляхом передачі
об’єкта нерухомості (або його частини);
б) кошти, передані в управління
управителю фонду фінансування будівництва;
в) витрати, понесені на придбання такого
об’єкта нерухомості на етапі незавершеного
будівництва;
г)
вартість
об’єкта
нерухомості,
переданого у власність платника податку як
оплату його частки у статутному капіталі
господарського товариства при виході такого
платника податків із складу учасників
юридичної особи;
ґ) вартість предмета іпотеки, за якою
іпотекодержатель набув у власність предмет
іпотеки;
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д) витрати на придбання об’єкта
нерухомості на підставі договору купівлі
продажу, міни, у тому числі вартість майна,
що була передана як компенсація за такими
договорами;
е) реєстраційні збори, державне мито та
аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку
з придбанням (отриманням) прав на об’єкти
нерухомості;
є) вартість об’єкта нерухомості, що був
задекларований
особою
як
об'єкт
декларування у порядку одноразового
(спеціального) добровільного декларування;
ж) вартість об’єкта нерухомості, що був
отриманий при ліквідації (припиненні)
юридичної особи (у тому числі іноземної) або
утворення без статусу юридичної особи (у
тому числі іноземного) платником податків акціонером
(учасником,
партнером,
пайовиком, засновником, контролюючою
особою);
з) витрати, понесені на будівництво такого
об’єкта нерухомості.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
дозволених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
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(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією. У такому самому
порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну) об’єкта незавершеного будівництва.»
-4004- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 23 розділу I
виключити.
-4005- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Частину 23 розділу 1 законопроекту (зміни
до ст. 172 ПКУ) виключити.
-4006- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

Статтю 23 розділу 1 викласти у такій
редакції:
"172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об’єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна."
-4007- Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 23 розділу І виключити.
Обґрунтування:
Запропонована законопроектом норма,
згідно з якою третій та наступний продаж
нерухомості
протягом
звітного
року
оподатковується за ставкою 18%, є
несправедливою з огляду на наступне:
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Висновки, обґрунтування

1) пропонується оподатковувати всю суму
доходу, а не інвестиційний прибуток (різницю
між доходами від продажу та витратами на
придбання);
2) ця норма суттєво скоротить кількість
внутрішніх інвестицій у галузь будівництва
об’єктів нерухомості, що зменшить бюджетні
надходження.
Крім того, ця норма стане суттєвою
перешкодою, для купівлі фізичними особами
іншого (більшого та/або кращого) житла
шляхом продажу належних їй кількох об’єктів
нерухомості
-4008- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції:
-4009- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції: «23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції: «172.1. Не
оподатковується дохід, отриманий платником
податку від продажу (обміну) не частіше
одного разу протягом звітного податкового
року та за умови перебування у власності
платника податку понад три роки: житлового
будинку, квартири або їх частини, кімнати,
садового (дачного) будинку (включаючи
об’єкт незавершеного будівництва таких
об’єктів, земельну ділянку, на якій
розташовані
такі
об'єкти,
а
також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує норми
безоплатної передачі, визначеної статтею 121
Земельного кодексу України залежно від її
призначення;
земельної
ділянки
сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо отриманої платником податку
у власність у процесі приватизації земель
державних
і
комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника; земельної ділянки, зазначеної в
абзаці четвертому цього пункту, отриманої
платником податку у спадщину. Умова щодо
перебування такого майна у власності
платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину. Дохід від відчуження
господарсько-побутових
споруд,
що
розташовані на одній ділянці з житловим або
садовим (дачним) будинком та продаються
разом з ним, для цілей оподаткування окремо
не визначається. 172.2. Чистий дохід,
отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш як
одного з об'єктів нерухомості (крім операцій з
відчуження житлової нерухомості банками в
порядку звернення стягнення за договорами
іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в
іноземній валюті), зазначених у пункті 172.1
цієї статті, або від продажу об'єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167
цього Кодексу крім випадків, якщо зазначене
в цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину. Для цілей цього пункту
чистий дохід визначається як різниця між
доходами, отриманими платником податку від
продажу об’єктів нерухомості, зазначених в
абзаці
першому
цього
пункту,
та
документально підтвердженими витрати на
придбання (будівництво) таких об'єктів
нерухомості, які розташовані на території
України та продаються платником податків,
та інші витрати, понесеними платником
податків із отриманням у власність таких
об’єктів. Об’єкт нерухомості, подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
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платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням. Розрахунок
чистого доходу від продажу об'єктів
нерухомості, зазначених у цьому пункті,
проводиться платником податку самостійно, а
у разі якщо стороною договору купівліпродажу, міни об'єктів нерухомого майна є
юридична особа чи самозайнята особа,
розрахунок проводиться такою особою. При
цьому якщо платник податку скористався
правом
на
зарахування
витрат,
він
зобов’язаний задекларувати доходи від усіх
операцій
з
продажу,
міни
об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа. Копії документів, що
підтверджують зазначені витрати, надаються
разом з податковою декларацією. У такому
самому порядку оподатковується дохід від
продажу (обміну) об’єкта незавершеного
будівництва.».
-4010- Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 172.2. статті 172 викласти в такій
редакції:

-4011- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції:
«Пункти 172.1 і 172.2 викласти в такій
редакції:
«172.1. Не оподатковується дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної
статтею 121 Земельного кодексу України
залежно від її призначення;
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником податку у власність у процесі
приватизації земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника;
земельної ділянки, зазначеної в абзаці
четвертому
цього
пункту,
отриманої
платником податку у спадщину.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину.
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об'єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину.
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Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією. У такому самому
порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну) об’єкта незавершеного будівництва.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна».
-4012- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пункт двадцять третій розділу
законопроекту виключити
-4013- Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Пункт 23 Розділу І виключити
Обгрунтування: Виключення норм щодо
оподаткування ПДФО за ставкою 18% (
замість 5 %) доходів від продажу протягом
звітного податкового року третього та
наступних об'єктів нерухомості.
-4014- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Відхилено

виключити
-4015- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 23 Розділу I проекту виключити.

Відхилено

-4016- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

У пункті 23 Розділу І проекту замінити
абзацами такого змісту:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого з об’єктів
нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об’єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості
отриманих у спадщину об’єктів нерухомості,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
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зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу, крім випадків, якщо зазначене в
цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину.
Обґрунтування:
запропоновано
оподаткування різниці між доходами та
документально підтвердженими витратами
при продажі третього та наступних об’єктів
нерухомості (за ставкою 18%), а для об’єктів,
отриманих у спадщину за ставкою 5%.
-4017- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Пункт 23 Розділу І (зміни до пункту 172.2.
статті 172 Податкового кодексу України) –
виключити
-4018- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Статтю 23 розділу 1 виключити.
-4019- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції:
«23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції:
«172.1.
Не
оподатковується
дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:
житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує норми
безоплатної передачі, визначеної статтею 121
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Земельного кодексу України залежно від її
призначення;
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником податку у власність у процесі
приватизації земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника;
земельної ділянки, зазначеної в абзаці
четвертому
цього
пункту,
отриманої
платником податку у спадщину.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину. Дохід від відчуження
господарсько-побутових
споруд,
що
розташовані на одній ділянці з житловим або
садовим (дачним) будинком та продаються
разом з ним, для цілей оподаткування окремо
не визначається.
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об'єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території
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України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна».
-4020- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-4021- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пункт 23 розділу І законопроекту
виключити;
-4022- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

У пункті 172.1 статті 172 Податкового
кодексу України: абзац перший та другий
викласти у такій редакції: «172.1. Дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року житлового
будинку, квартири або їх частини, кімнати,
садового (дачного) будинку (включаючи
об'єкт незавершеного будівництва, майбутній
об’єкт нерухомості, спеціальні майнові права
на такі об'єкти, земельну ділянку, на якій
розташовані
такі
об'єкти,
а
також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці), а
також земельної ділянки, визначеної статтею
121 Земельного кодексу України залежно від
її призначення, що не перевищує норми
безоплатної передачі, та за умови перебування
такого
майна,
об'єкта
незавершеного
будівництва, майбутнього об’єкта такої
нерухомості, спеціальних майнових прав на
такі об'єкти у власності платника податку
понад три роки, не оподатковується. Умова
щодо перебування такого майна у власності
платника податку понад три роки не
поширюється на отримане таким платником
податку у спадщину.»; абзац третій після слів
«садовим (дачним) будинком» доповнити
словами та знаками «, майбутнім об’єктом
такої житлової нерухомості,»
-4023- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 23 Розділу І законопроекту –
виключити.
-4024- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 23 Розділу І законопроекту викласти
в наступній редакції: «23. Пункт 172.2. статті
172 викласти в такій редакції: “172.2. Дохід,
отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш як
одного з об’єктів нерухомості, зазначених у
пункті 172.1 цієї статті, або від продажу
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Пропозиції та поправки до проекту

об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті
172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу. У такому самому порядку
оподатковується дохід від продажу (обміну)
об’єкта незавершеного будівництва. Дохід,
отриманий платником податку протягом
звітного податкового року від продажу
єдиного житла платника податку не
оподатковується.”.
-4025- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Пункт 23 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-4026- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції:
«23. Пункт 172.2. статті 172 викласти в
такій редакції:
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об'єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією. У такому самому
порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну) об’єкта незавершеного будівництва.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна».
-4027- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції:
«23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції:
«172.1.
Не
оподатковується
дохід,
отриманий платником податку від продажу
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:
житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує норми
безоплатної передачі, визначеної статтею 121
Земельного кодексу України залежно від її
призначення;
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником податку у власність у процесі
приватизації земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника; земельної ділянки, зазначеної в
абзаці четвертому цього пункту, отриманої
платником податку у спадщину.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину.
Дохід від відчуження господарськопобутових споруд, що розташовані на одній
ділянці з житловим або садовим (дачним)
будинком та продаються разом з ним, для
цілей
оподаткування
окремо
не
визначається».
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об'єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання об'єкта нерухомості,
розташованого на території України.
Під витратами на придбання об’єктів
нерухомості розуміються:
а) кошти, сплачені платником податків як
вартість цінних паперів та майнових прав,
погашення яких відбулося шляхом передачі
об’єкта нерухомості (або його частини);
б) кошти, передані в управління
управителю фонду фінансування будівництва;
в) витрати, понесені на придбання такого
об’єкта нерухомості на етапі незавершеного
будівництва;
г)
вартість
об’єкта
нерухомості,
переданого у власність платника податку як
оплату його частки у статутному капіталі
господарського товариства при виході такого
платника податків із складу учасників
юридичної особи;
ґ) вартість предмета іпотеки, за якою
іпотекодержатель набув у власність предмет
іпотеки;
д) витрати на придбання об’єкта
нерухомості на підставі договору купівліпродажу, міни, у тому числі вартість майна,
що була передана як компенсація за такими
договорами;
е) реєстраційні збори, державне мито та
аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку
з придбанням (отриманням) прав на об’єкти
нерухомості;
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остаточній редакції

є) вартість об’єкта нерухомості, що був
задекларований
особою
як
об'єкт
декларування у порядку одноразового
(спеціального) добровільного декларування;
ж) вартість об’єкта нерухомості, що був
отриманий при ліквідації (припиненні)
юридичної особи (у тому числі іноземної) або
утворення без статусу юридичної особи (у
тому числі іноземного) платником податків акціонером
(учасником,
партнером,
пайовиком, засновником, контролюючою
особою);
з) витрати, понесені на будівництво такого
об’єкта нерухомості.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією.
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У такому самому порядку оподатковується
дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва.».
-4028- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 23 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
пункт 172.2. статті 172 викласти в такій
редакції:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об’єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
1. Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна.»;
-4029- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 23 розділу І законопроекту
виключити
-4030- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Пункт 23 Розділу I законопроекту
виключити
-4031- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункт 23 розділу І законопроекту (щодо
змін до статті 172 ПКУ) викласти в такій
редакції: «23. У статті 172: 1) абзац перший
пункту 172.1 викласти в такій редакції: «172.1.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Дохід, отриманий платником податку від
продажу (обміну) не частіше одного разу
протягом звітного податкового року одного
об’єкту з кожного з таких видів нерухомого
майна як житловий будинок, квартира або її
частини, кімната, садовий (дачний) будинок
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці),
земельна ділянка, що відноситься до земель
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва,
земельна ділянка, призначена для ведення
особистого
селянського
господарства,
виділена в натурі (на місцевості) власнику
земельної частки (паю), а також земельна
ділянка, що не перевищує норми безоплатної
передачі, визначеної статтею 121 Земельного
кодексу України залежно від її призначення,
та за умови перебування такого нерухомого
майна у власності платника податку понад три
роки, не оподатковується»; 2) пункт 172.2
викласти в такій редакції:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого об’єкту з кожного із
зазначених у пункті 172.1 цієї статті видів
нерухомості, (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), або від продажу об’єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу. При цьому, оподатковуваним
доходом є різниця між сумою отриманого
доходу від продажу об’єкту та сумою
документально підтверджених витрат на
придбання (будівництво) такого об’єкта.
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Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів з кожного із
зазначених у пункті 172.1 цієї статті видів
нерухомості, або від продажу другого та
наступних об’єктів з не зазначених в пункті
172.1 цієї статті видів нерухомості, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу. При
цьому, оподатковуваним доходом є різниця
між сумою отриманого доходу від продажу
об’єкту
та
сумою
документально
підтверджених
витрат
на
придбання
(будівництво) такого об’єкта. У такому
самому порядку оподатковується дохід від
продажу (обміну) об’єкта незавершеного
будівництва».
-4032- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Пункт 23 Розділу I законопроекту
виключити;
-4033- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до п.172.2 статті 172 як
такі, що суперечать нормам та регламентам
ОЕСР щодо оподаткування інвестиційного
доходу від операцій з нерухомим майном.
-4034- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

пункт 23 розділу І проекту виключити
-4035- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції:
«23. Пункт 172.2. статті 172 викласти в
такій редакції:
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
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звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об'єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
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податковою декларацією. У такому самому
порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну) об’єкта незавершеного будівництва.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна».
-4036- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити пункт 23 розділу І.
-4037- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)
вилучити пункт 23 розділу І Законопроєкту
(зміни до пункту 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України)
-4038- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзац перший пункту 23 Розділу І (щодо
внесення змін до статті 172 Податкового
кодексу України) викласти у такій редакції:
«У статті 172:».
-4039- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після абзацу першого пункту 23 Розділу І
доповнити новими абзацами такого змісту:
«1) пункт 172.1. доповнити новим абзацом
такого змісту:
«Земельної
ділянки
сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо отриманої платником податку
у власність у процесі приватизації земель
державних
і
комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника не оподатковуються.»».
-4040- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт виключити
Примітка: щодо редакції змін до пункту
172.2. статті 172
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-4041- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 172.1 статті 172 Податкового
кодексу України: абзац перший та другий
викласти у такій редакції:
«172.1. Дохід, отриманий платником
податку від продажу (обміну) не частіше
одного разу протягом звітного податкового
року житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об'єкт
незавершеного
будівництва, майбутній об’єкт нерухомості,
спеціальні майнові права на такі об'єкти,
земельну ділянку, на якій розташовані такі
об'єкти, а також господарсько-побутові
споруди та будівлі, розташовані на такій
земельній ділянці), а також земельної ділянки,
визначеної статтею 121 Земельного кодексу
України залежно від її призначення, що не
перевищує норми безоплатної передачі, та за
умови перебування такого майна, об'єкта
незавершеного будівництва, майбутнього
об’єкта такої нерухомості, спеціальних
майнових прав на такі об'єкти у власності
платника податку понад три роки, не
оподатковується.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
поширюється на отримане таким платником
податку у спадщину.»;
абзац третій після слів «садовим (дачним)
будинком» доповнити словами та знаками «,
майбутнім
об’єктом
такої
житлової
нерухомості,»
-4042- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції:
«23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції:
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«172.1. Не оподатковується дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:
житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує норми
безоплатної передачі, визначеної статтею 121
Земельного кодексу України залежно від її
призначення;
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником податку у власність у процесі
приватизації земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника;
земельної ділянки, зазначеної в абзаці
четвертому
цього
пункту,
отриманої
платником податку у спадщину.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину.
Дохід від відчуження господарськопобутових споруд, що розташовані на одній
ділянці з житловим або садовим (дачним)
будинком та продаються разом з ним, для
цілей оподаткування окремо не визначається.
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
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звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об’єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу. При цьому оподатковуваний дохід
визначається як різниця між доходами від
продажу
відповідного
об’єкта
та
документально підтвердженими витратами на
його придбання (будівництво), якщо такий
об’єкт розташований на території України,
іншими витратами продавця, пов’язаними із
отриманням у власність або продажем таких
об’єктів.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна (в тому числі
шляхом відступлення прав за форвардним,
попереднім
договором
купівлі-продажу
нерухомості, продажу цільових облігацій,
майнових прав, сертифікатів, похідних цінних
паперів тощо які передбачають право покупця
отримати у власність нерухомість після
завершення її будівництва).».
-4043- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції:
«23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції:
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«172.1.
Не
оподатковується
дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:
житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної
статтею 121 Земельного кодексу України
залежно від її призначення;
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником податку у власність у процесі
приватизації земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника;
земельної ділянки, зазначеної в абзаці
четвертому
цього
пункту,
отриманої
платником податку у спадщину.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину.
Дохід від відчуження господарськопобутових споруд, що розташовані на одній
ділянці з житловим або садовим (дачним)
будинком та продаються разом з ним, для
цілей оподаткування окремо не визначається.
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу першого об'єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, та зменшений на документально
підтверджені
витрати
на
придбання
(будівництво) таких об’єктів (якщо вони ,
розташовані на території України), та інші
понесені платником податків витрати,
пов’язані із отриманням у власність або
продажем
таких
об’єктів,
підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
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Пропозиції та поправки до проекту

він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна.».
-4044- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 23 Розділу І законопроекту –
виключити.
-4045- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 172.2 статті 172 Розділу IV
законопроєкту викласти у такій редакції:
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
більше одного об’єкта нерухомості (крім
операцій з відчуження житлової нерухомості
банками в порядку звернення стягнення за
договорами іпотеки, що забезпечують кредит,
наданий в іноземній валюті), зазначених у
пункті 172.1 цієї статті, або від продажу
об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті
172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна.
-4046- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт 172.2 статті 172 Розділу IV
законопроєкту викласти у такій редакції:
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
більше одного з об’єктів нерухомості (крім
операцій з відчуження житлової нерухомості
банками в порядку звернення стягнення за
договорами іпотеки, що забезпечують кредит,
наданий в іноземній валюті), зазначених у
пункті 172.1 цієї статті, або від продажу
об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті
172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна.
-4047- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 172.2 статті 172 Розділу IV
законопроєкту викласти у такій редакції:
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
другого та наступних об’єктів нерухомості
(крім операцій з відчуження житлової
нерухомості банками в порядку звернення
стягнення за договорами іпотеки, що
забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об’єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна.
-4048- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Пункт 172.2 статті 172 Розділу IV
законопроєкту викласти у такій редакції:
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
понад одного об’єкта нерухомості (крім
операцій з відчуження житлової нерухомості
банками в порядку звернення стягнення за
договорами іпотеки, що забезпечують кредит,
наданий в іноземній валюті), зазначених у
пункті 172.1 цієї статті, або від продажу
об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті
172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна.
-4049- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 172.2 статті 172 Розділу IV
законопроєкту викласти у такій редакції:
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
більш як одного (в тому числі систематично
(три та більше рази), (крім операцій з
відчуження житлової нерухомості банками в
порядку звернення стягнення за договорами
іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в
іноземній валюті), зазначених у пункті 172.1
цієї статті, або від продажу об’єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-4050- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 172.2 статті 172 Розділу IV
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію пункту).
-4051- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 23 Розділу І виключити

Відхилено

-4052- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
абзац перший та другий викласти у такій
редакції:
«172.1. Дохід, отриманий платником
податку від продажу (обміну) не частіше
одного разу протягом звітного податкового
року житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об'єкт
незавершеного
будівництва, майбутній об’єкт нерухомості,
спеціальні майнові права на такі об'єкти,
земельну ділянку, на якій розташовані такі
об'єкти, а також господарсько-побутові
споруди та будівлі, розташовані на такій
земельній ділянці), а також земельної ділянки,
визначеної статтею 121 Земельного кодексу
України залежно від її призначення, що не
перевищує норми безоплатної передачі, та за
умови перебування такого майна, об'єкта
незавершеного будівництва, майбутнього
об’єкта такої нерухомості, спеціальних
майнових прав на такі об'єкти у власності
платника податку понад три роки, не
оподатковується.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
поширюється на отримане таким платником
податку у спадщину.»;
абзац третій після слів «садовим (дачним)
будинком» доповнити словами та знаками «,

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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231

Редакція, прийнята в першому читанні

“172.2. Дохід,
отриманий
платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого з об’єктів
нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об’єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

майбутнім
об’єктом
такої
житлової
нерухомості,»
-4053- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий пункту 23 розділу
виключити.
-4054- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

«172.1.
Не
оподатковується
дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:
-4055- Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356)
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об’єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
-4056- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Шуляк О. О. (р.к. №13), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
“172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого та наступних
об’єктів нерухомості, зазначених у пункті
172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.
-4057- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4058- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

41. Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції:
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«23. Пункт 172.2. статті 172 викласти в
такій редакції: 172.2. Дохід, отриманий
платником податку від продажу протягом
звітного податкового року більш як одного з
об'єктів нерухомості (крім операцій з
відчуження житлової нерухомості банками в
порядку звернення стягнення за договорами
іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в
іноземній валюті), зазначених у пункті 172.1
цієї статті, або від продажу об'єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167
цього Кодексу крім випадків, якщо зазначене
в цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
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(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією. У такому самому
порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну) об’єкта незавершеного будівництва.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна».
-4059- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці першому пункту 172.2 статті 172
Податкового кодексу України після слова «з
об’єктів нерухомості» замінити словами «та
наступних об’єктів нерухомості».
-4060- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 172.2. статті 172 Законопроекту
викласти у такій редакції:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об'єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
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витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією. У такому самому
порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну)
об’єкта
незавершеного
будівництва.».
-4061- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзац другий пункту 23 Розділу І (щодо
внесення змін до пункту 172.2. статті 172
Податкового кодексу України) викласти у
такій редакції:
«2) пункт 172.2. викласти в такій редакції:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об'єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті (за
виключенням
об’єктів
нерухомості
визначених абзацом другим пункту 172.1 цієї
статті) , підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід, отриманий отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості зазначених у абзаці другому
пункту
172.1
цієї
статті
підлягає
оподаткування за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
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При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією. У такому самому
порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну)
об’єкта
незавершеного
будівництва.»».
-4062- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 172.2. статті 172 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об'єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину.».
-4063- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції: «Пункти 172.1 і 172.2 викласти в
такій редакції: «172.1. Не оподатковується
дохід, отриманий платником податку від
продажу (обміну) не частіше одного разу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

протягом звітного податкового року та за
умови перебування у власності платника
податку понад три роки: житлового будинку,
квартири або їх частини, кімнати, садового
(дачного) будинку (включаючи об’єкт
незавершеного будівництва таких об’єктів,
земельну ділянку, на якій розташовані такі
об'єкти, а також господарсько-побутові
споруди та будівлі, розташовані на такій
земельній ділянці); земельної ділянки, що не
перевищує норми безоплатної передачі,
визначеної статтею 121 Земельного кодексу
України залежно від її призначення; земельної
ділянки сільськогосподарського призначення,
безпосередньо отриманої платником податку
у власність у процесі приватизації земель
державних
і
комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника; земельної ділянки, зазначеної в
абзаці четвертому цього пункту, отриманої
платником податку у спадщину. Умова щодо
перебування такого майна у власності
платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину. 172.2. Дохід,
отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш як
одного з об'єктів нерухомості (крім операцій з
відчуження житлової нерухомості банками в
порядку звернення стягнення за договорами
іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в
іноземній валюті), зазначених у пункті 172.1
цієї статті, або від продажу об'єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167
цього Кодексу крім випадків, якщо зазначене
в цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину. Дохід від продажу
об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці
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першому цього пункту, зменшується на
документально підтверджені витрати на
придбання
(будівництво)
об'єктів
нерухомості, розташованих на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів. Об’єкт
нерухомості, подарований платнику податку,
вважається придбаним за вартістю, що
дорівнює
сумі
державного
мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням. Розрахунок
зменшення доходу від продажу об'єктів
нерухомості на суми зазначених витрат
проводиться платником податку самостійно, а
у разі якщо стороною договору купівліпродажу, міни об'єктів нерухомого майна є
юридична особа чи самозайнята особа,
розрахунок проводиться такою особою. При
цьому якщо платник податку скористався
правом
на
зарахування
витрат,
він
зобов’язаний задекларувати доходи від усіх
операцій
з
продажу,
міни
об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа. Копії документів, що
підтверджують зазначені витрати, надаються
разом з податковою декларацією. У такому
самому порядку оподатковується дохід від
продажу (обміну) об’єкта незавершеного
будівництва. Дохід від продажу (обміну)
об’єкта
незавершеного
будівництва
оподатковується у порядку, визначеному цією
статтею для об’єктів нерухомого майна».
-4064- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
232

Дохід, отриманий платником податку від

-4065- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено
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продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу.

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац третій пункту 23 розділу
виключити.
-4066- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної
статтею 121 Земельного кодексу України
залежно від її призначення;
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником податку у власність у процесі
приватизації земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника;
земельної ділянки, зазначеної в абзаці
четвертому
цього
пункту,
отриманої
платником податку у спадщину.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину.
Дохід від відчуження господарськопобутових споруд, що розташовані на одній
ділянці з житловим або садовим (дачним)
будинком та продаються разом з ним, для
цілей оподаткування окремо не визначається.
-4067- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Відхилено

Абз. 2 п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу
України викласти в такій редакції: "Різниця
між ціною продажу платником податку
протягом звітного податкового року третього
та
наступних
об’єктів
нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
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продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, та документально підтвердженими
витратами на придбання таких об'єктів
платником податку, підлягає оподаткуванню
за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті
167 цього Кодексу."
-4068- Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356)
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна.
-4069- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Шуляк О. О. (р.к. №13), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
Виключити.
-4070- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4071- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Абзац другий пункту 172.2 статті 172
Податкового кодексу України «Дохід,
отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року 7
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу.» виключити.
-4072- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац третій пункту 23 розділу І викласти
в такій редакції:
«Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від

Відхилено

Відхилено
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продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті,
зменшений
на
суму
всіх
документально
підтверджених
витрат,
понесених платником податку у зв’язку із
придбанням та/або будівництвом таких
об’єктів, підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу. За відсутності документального
підтвердження витрат платника податків,
вважається, що такі витрати становлять
тридцять відсотків отриманого платником
податку доходу».
-4073- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзац третій пункту 23 розділу І викласти
в такій редакції:
«Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, зменшений на суму документально
підтверджених витрат, понесених платником
податку у зв’язку із придбанням та/або
будівництвом таких об’єктів, або згідно з
переліком витрат, який встановлюється
Кабінетом Міністрів України, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.
Відсутність такого переліку не є підставою
для не зменшення доходу платника податків
від продажу вищезазначених об’єктів
нерухомості на суму понесених ним витрат. За
відсутності документального підтвердження
витрат платника податків, вважається, що такі
витрати становлять п’ятдесят відсотків
отриманого платником податку доходу».
-4074- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Абзац третій пункту 23 статті 172 розділу І
викласти в наступній редакції:
«Дохід від продажу (обміну) об'єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об'єктів нерухомого майна. Дохід, отриманий
платником податку протягом звітного
податкового року від продажу об'єктів
платником податків, який є замовником
будівництва
таких
об’єктів,
підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.».
-4075- Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296)

Відхилено

Абзац третій пункту 23 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 172.2
статті 172 ПКУ) виключити.
-4076- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Абзац третій та четвертий пункту 23
Розділу І законопроекту – виключити.
-4077- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац третій пункту 23 розділу І викласти
в такій редакції:
«Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, зменшений на суму документально
підтверджених витрат, понесених платником
податку у зв’язку із придбанням та/або
будівництвом таких об’єктів, перелік яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу».
-4078- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Абзац третій пункту 23 викласти у такій
редакції:
«Дохід у вигляді позитивної різниці між
доходом, отриманим платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, та витратами на придбання таких
об’єктів нерухомості підлягає оподаткуванню
за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті
167 цього Кодексу.».
-4079- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Пункт 23 доповнити абзацами четвертимдев’ятнадцятим такого змісту:
«Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці другому пункту 172.2 цієї
статті,
може
бути
зменшений
на
документально підтверджені витрати на
придбання
об'єкта
нерухомості,
розташованого на території України.
Під витратами на придбання об’єктів
нерухомості розуміються:
а) кошти, сплачені платником податків як
вартість цінних паперів та майнових прав,
погашення яких відбулося шляхом передачі
об’єкта нерухомості (або його частини);
б) кошти, передані в управління
управителю фонду фінансування будівництва;
в) витрати, понесені на придбання такого
об’єкта нерухомості на етапі незавершеного
будівництва;
г)
вартість
об’єкта
нерухомості,
переданого у власність платника податку як
оплату його частки у статутному капіталі
господарського товариства при виході такого
платника податків зі складу учасників
юридичної особи;
ґ) вартість предмета іпотеки, за якою
іпотекодержатель набув у власність предмет
іпотеки;
д) витрати на придбання об’єкта
нерухомості на підставі договору купівліпродажу, міни, у тому числі вартість майна,
що була передана як компенсація за такими
договорами;
е) реєстраційні збори, державне мито та
аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку
з придбанням (отриманням) прав на об’єкти
нерухомості;
є) вартість об’єкта нерухомості, що був
задекларований
особою
як
об'єкт
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декларування у порядку одноразового
(спеціального) добровільного декларування;
ж) вартість об’єкта нерухомості, що був
отриманий при ліквідації (припиненні)
юридичної особи (у тому числі іноземної) або
утворення без статусу юридичної особи (у
тому числі іноземного) платником податків акціонером
(учасником,
партнером,
пайовиком, засновником, контролюючою
особою);
з) витрати, понесені на будівництво такого
об’єкта нерухомості.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
дозволених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією.»
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати
абзацом двадцятим.
-4080- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Абзац третій пункту 23 розділу І викласти
в такій редакції:
«Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, зменшений на суму документально
підтверджених витрат, понесених платником
податку у зв’язку із придбанням та/або
будівництвом таких об’єктів, перелік яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу. За відсутності документального
підтвердження витрат платника податків,
вважається, що такі витрати становлять
тридцять відсотків отриманого платником
податку доходу».
-4081- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац третій пункту 23 розділу І викласти
в такій редакції:
«Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, зменшений на суму документально
підтверджених витрат, понесених платником
податку у зв’язку із придбанням та/або
будівництвом таких об’єктів, перелік яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу. Відсутність такого переліку не є
підставою для не зменшення доходу платника
податків від продажу вищезазначених

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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У такому самому порядку оподатковується
дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

об’єктів нерухомості на суму понесених ним
витрат».
-4082- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 23 розділу I
виключити.
-4083- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від продажу об'єкта нерухомості, не
зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу крім
випадків, якщо зазначене в цьому абзаці
майно отримано платником податку у
спадщину.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
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самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна».
-4084- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
234

-4085- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції: «23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції: «172.1. Не
оподатковується дохід, отриманий платником
податку від продажу (обміну) не частіше
одного разу протягом звітного податкового
року та за умови перебування у власності
платника податку понад три роки: житлового
будинку, квартири або їх частини, кімнати,
садового (дачного) будинку (включаючи
об’єкт незавершеного будівництва таких
об’єктів, земельну ділянку, на якій
розташовані
такі
об'єкти,
а
також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує норми
безоплатної передачі, визначеної статтею 121
Земельного кодексу України залежно від її
призначення;
земельної
ділянки
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо отриманої платником податку
у власність у процесі приватизації земель
державних
і
комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника; земельної ділянки, зазначеної в
абзаці четвертому цього пункту, отриманої
платником податку у спадщину. Умова щодо
перебування такого майна у власності
платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину. Дохід від відчуження
господарсько-побутових
споруд,
що
розташовані на одній ділянці з житловим або
садовим (дачним) будинком та продаються
разом з ним, для цілей оподаткування окремо
не визначається. 172.2. Дохід, отриманий
платником податку від продажу протягом
звітного податкового року більш як одного з
об'єктів нерухомості (крім операцій з
відчуження житлової нерухомості банками в
порядку звернення стягнення за договорами
іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в
іноземній валюті), зазначених у пункті 172.1
цієї статті, або від продажу об'єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167
цього Кодексу крім випадків, якщо зазначене
в цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину. Дохід від продажу
об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці
першому цього пункту, зменшується на
документально підтверджені витрати на
придбання
(будівництво)
об'єктів
нерухомості, розташованих на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів. Об’єкт
нерухомості, подарований платнику податку,
вважається придбаним за вартістю, що
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дорівнює
сумі
державного
мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням. Розрахунок
зменшення доходу від продажу об'єктів
нерухомості на суми зазначених витрат
проводиться платником податку самостійно, а
у разі якщо стороною договору купівліпродажу, міни об'єктів нерухомого майна є
юридична особа чи самозайнята особа,
розрахунок проводиться такою особою. При
цьому якщо платник податку скористався
правом
на
зарахування
витрат,
він
зобов’язаний задекларувати доходи від усіх
операцій
з
продажу,
міни
об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа. Копії документів, що
підтверджують зазначені витрати, надаються
разом з податковою декларацією. Дохід від
продажу (обміну) об’єкта незавершеного
будівництва оподатковується у порядку,
визначеному цією статтею для об’єктів
нерухомого майна».
-4086- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції: «23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції: «172.1. Не
оподатковується дохід, отриманий платником
податку від продажу (обміну) не частіше
одного разу протягом звітного податкового
року та за умови перебування у власності
платника податку понад три роки: житлового
будинку, квартири або їх частини, кімнати,
садового (дачного) будинку (включаючи
об’єкт незавершеного будівництва таких
об’єктів, земельну ділянку, на якій
розташовані
такі
об'єкти,
а
також
господарсько-побутові споруди та будівлі,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує норми
безоплатної передачі, визначеної статтею 121
Земельного кодексу України залежно від її
призначення;
земельної
ділянки
сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо отриманої платником податку
у власність у процесі приватизації земель
державних
і
комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника; земельної ділянки, зазначеної в
абзаці четвертому цього пункту, отриманої
платником податку у спадщину. Умова щодо
перебування такого майна у власності
платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину. Дохід від відчуження
господарсько-побутових
споруд,
що
розташовані на одній ділянці з житловим або
садовим (дачним) будинком та продаються
разом з ним, для цілей оподаткування окремо
не визначається. 172.2. Дохід, отриманий
платником податку від продажу протягом
звітного податкового року більш як одного з
об'єктів нерухомості (крім операцій з
відчуження житлової нерухомості банками в
порядку звернення стягнення за договорами
іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в
іноземній валюті), зазначених у пункті 172.1
цієї статті, або від продажу об'єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
цієї статті, підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167
цього Кодексу крім випадків, якщо зазначене
в цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину. Дохід від продажу
об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці
першому цього пункту, зменшується на
документально підтверджені витрати на
придбання (будівництво) цих об'єктів
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нерухомості, які розташовані на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів. Об’єкт
нерухомості, подарований платнику податку,
вважається придбаним за вартістю, що
дорівнює
сумі
державного
мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням. Розрахунок
зменшення доходу від продажу об'єктів
нерухомості на суми зазначених витрат
проводиться платником податку самостійно, а
у разі якщо стороною договору купівліпродажу, міни об'єктів нерухомого майна є
юридична особа чи самозайнята особа,
розрахунок проводиться такою особою. При
цьому якщо платник податку скористався
правом на зменшення доходу на суму
відповідних витрат, визначених у цьому
пункті, такий платник податків зобов’язаний
задекларувати доходи від усіх операцій з
продажу,
міни
об’єктів
нерухомості,
здійснених протягом звітного (податкового)
року, в тому числі у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єкта
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа. Копії документів, що
підтверджують зазначені витрати, надаються
разом з податковою декларацією. У такому
самому порядку оподатковується дохід від
продажу (обміну) об’єкта незавершеного
будівництва».
-4087- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Внести зміни в пункт 172.10 статті 172 та
викласти його в такій редакції:
«172.10. Не оподатковується дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1256

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної
статтею 121 Земельного кодексу України
залежно від її призначення;
земельної
ділянки
сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником
податку у власність у процесі приватизації
земель
державних
і
комунальних
сільськогосподарських
підприємств,
установ та організацій або приватизації
земельних ділянок, які перебували у
користуванні такого платника, в тому
числі у випадку їх перевищення вимог
абзацу третього цього пункту; земельної
ділянки, зазначеної в абзаці четвертому
цього пункту, отриманої платником
податку у спадщину.».
-4088- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

«Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією, а оригінали цих
документів не надсилаються контролюючому
органу, але підлягають зберіганню платником
податку».
-4089- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 23 розділу І викласти в такій
редакції: «23. Пункт 172.1 статті 172 викласти
в такій редакції: «172.1. Не оподатковується
дохід, отриманий платником податку від
продажу (обміну) не частіше одного разу
протягом звітного податкового року та за
умови перебування у власності платника
податку понад три роки: житлового будинку,
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квартири або їх частини, кімнати, садового
(дачного) будинку (включаючи об’єкт
незавершеного будівництва таких об’єктів,
земельну ділянку, на якій розташовані такі
об'єкти, а також господарсько-побутові
споруди та будівлі, розташовані на такій
земельній ділянці); земельної ділянки, що не
перевищує норми безоплатної передачі,
визначеної статтею 121 Земельного кодексу
України залежно від її призначення; земельної
ділянки сільськогосподарського призначення,
безпосередньо отриманої платником податку
у власність у процесі приватизації земель
державних
і
комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника; земельної ділянки, зазначеної в
абзаці четвертому цього пункту, отриманої
платником податку у спадщину. Умова щодо
перебування такого майна у власності
платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину. Дохід від відчуження
господарсько-побутових
споруд,
що
розташовані на одній ділянці з житловим або
садовим (дачним) будинком та продаються
разом з ним, для цілей оподаткування окремо
не визначається.».
-4090- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
викласти в новій редакції: «172.2. Дохід,
отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш як
одного (в тому числі систематично (три та
більше рази), крім продажу об'єктів та
спеціальних майнових прав на об’єкти, які
були побудовані продавцем або будівництво
яких здійснено за його рахунок (замовник

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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будівництва)) з об'єктів нерухомості та
спеціальних майнових прав на об’єкти,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного
в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу. Дохід
від продажу (обміну) об'єкта незавершеного
будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості, спеціальних майнових прав на
такі об'єкти оподатковується у порядку,
визначеному цією статтею для об'єктів
нерухомого майна. Дохід, отриманий
платником податку протягом звітного
податкового року від систематичного
продажу об'єктів, спеціальних майнових прав
на об’єкти, зазначених в абзаці першому цього
пункту, які були побудовані продавцем або
будівництво яких здійснено за його рахунок
(замовник
будівництва),
підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.»
-4091- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
викласти в новій редакції: «172.2. Дохід,
отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш як
одного (в тому числі систематично (три та
більше рази)) з об'єктів нерухомості та
спеціальних майнових прав на об’єкти,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного
в пункті 172.1 цієї статті, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу. Дохід
від продажу (обміну) об'єкта незавершеного
будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості, спеціальних майнових прав на
такі об'єкти оподатковується у порядку,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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визначеному цією статтею для об'єктів
нерухомого майна.»
-4092- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац другий та третій викласти в наступній
редакції: «Дохід від продажу об’єктів
нерухомості, зазначених в абзаці першому
цього пункту, зменшується на документально
підтверджені
витрати
на
придбання
(будівництво)
об'єктів
нерухомості,
розташованих на території України, та інші
витрати, пов’язані із отриманням у власність
таких
об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований платнику податку, вважається
придбаним за вартістю, що дорівнює сумі
державного мита, реєстраційного збору чи
інших аналогічних платежів, податків та
зборів, сплачених у зв'язку з таким
даруванням. Розрахунок зменшення доходу
від продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою. При цьому якщо платник
податку скористався правом на зарахування
витрат, він зобов’язаний задекларувати
доходи від усіх операцій з продажу, міни
об’єктів нерухомості, здійснених протягом
звітного (податкового) року, в тому числі у
разі якщо стороною договору купівліпродажу, міни об'єкта нерухомого майна є
юридична особа чи самозайнята особа. Копії
документів, що підтверджують зазначені
витрати, надаються разом з податковою
декларацією. У такому самому порядку
оподатковується дохід від продажу (обміну)
об’єкта незавершеного будівництва.»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-4093- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 172.3 статті 172 Податкового
кодексу України: в абзаці першому слова
«Дохід від продажу об'єкта нерухомості»
замінити
словами
та
знаками
«Оподатковуваний дохід від продажу об'єкта
нерухомості,
об'єкта
незавершеного
будівництва,
майбутнього
об’єкта
нерухомості, спеціальних майнових прав на
такий об'єкт (далі для цього пункту та пунктів
172.4 - 172.11 цієї статті - об'єкт нерухомості)»
-4094- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 172.4 статті 172 Податкового
кодексу України: після слів «Під час
проведення»
доповнити
словом
«оподатковуваних»
-4095- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Пункт 23 Розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Дохід, отриманий платником податку
протягом звітного податкового року від
продажу єдиного житла платника податку не
оподатковується.».
-4096- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121),
Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Пункт 23 розділу І законопроекту (щодо
змін до статті 172 ПКУ) викласти в такій
редакції:
«23. Пункти 172.1 та 172.2 статті 172
викласти в такій редакції:
«172.1.
Не
оподатковується
дохід,
отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом
звітного податкового року та за умови
перебування у власності платника податку
понад три роки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

житлового будинку, квартири або їх
частини, кімнати, садового (дачного) будинку
(включаючи
об’єкт
незавершеного
будівництва таких об’єктів, земельну ділянку,
на якій розташовані такі об'єкти, а також
господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці);
земельної ділянки, що не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної
статтею 121 Земельного кодексу України
залежно від її призначення;
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення,
безпосередньо
отриманої
платником податку у власність у процесі
приватизації земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ
та організацій або приватизації земельних
ділянок, які перебували у користуванні такого
платника, або виділеної в натурі (на
місцевості) власнику земельної частки (паю);
земельної ділянки, зазначеної в абзаці
четвертому
цього
пункту,
отриманої
платником податку у спадщину.
Умова щодо перебування такого майна у
власності платника податку понад три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким
платником у спадщину.
Дохід від відчуження господарськопобутових споруд, що розташовані на одній
ділянці з житловим або садовим (дачним)
будинком та продаються разом з ним, для
цілей оподаткування окремо не визначається.
172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року другого з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 цієї статті,
або від першого продажу об'єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
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підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року
третього та наступних об’єктів нерухомості,
зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу другого та наступних об’єктів
нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї
статті, підлягає оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього
Кодексу, крім випадків, якщо зазначене в
цьому абзаці майно отримано платником
податку у спадщину.
Дохід від продажу об’єкта нерухомості,
розташованого на території України та
зазначеного в абзаці другому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) такого
об'єкта
нерухомості,
що
продається
платником податків, та інші витрати,
пов’язані із отриманням у власність такого
об’єкта чи його продажем.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
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(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта
незавершеного будівництва оподатковується
у порядку, визначеному цією статтею для
об’єктів нерухомого майна».
-4097- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
викласти в новій редакції:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного (в тому
числі систематично (три та більше рази), крім
продажу об'єктів та спеціальних майнових
прав на об’єкти, які були побудовані
продавцем або будівництво яких здійснено за
його рахунок (замовник будівництва)) з
об'єктів нерухомості та спеціальних майнових
прав на об’єкти, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об'єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об'єкта
незавершеного будівництва, майбутнього
об’єкта нерухомості, спеціальних майнових
прав на такі об'єкти оподатковується у
порядку, визначеному цією статтею для
об'єктів нерухомого майна.
Дохід, отриманий платником податку
протягом звітного податкового року від
систематичного
продажу
об'єктів,
спеціальних майнових прав на об’єкти,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1264

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

зазначених в абзаці першому цього пункту, які
були побудовані продавцем або будівництво
яких здійснено за його рахунок (замовник
будівництва), підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.»
-4098- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
викласти в новій редакції:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного (в тому
числі систематично (три та більше рази)) з
об'єктів нерухомості та спеціальних майнових
прав на об’єкти, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об'єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об'єкта
незавершеного будівництва, майбутнього
об’єкта нерухомості, спеціальних майнових
прав на такі об'єкти оподатковується у
порядку, визначеному цією статтею для
об'єктів нерухомого майна.»
-4099- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац другий та третій викласти в
наступній редакції:
«Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1265

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.
Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією. У такому самому
порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну) об’єкта незавершеного будівництва.»
-4100- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 172.3 статті 172 Податкового
кодексу України:
в абзаці першому слова «Дохід від
продажу об'єкта нерухомості» замінити
словами та знаками «Оподатковуваний дохід
від продажу об'єкта нерухомості, об'єкта
незавершеного будівництва, майбутнього
об’єкта нерухомості, спеціальних майнових
прав на такий об'єкт (далі для цього пункту та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1266

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

пунктів 172.4 - 172.11 цієї статті - об'єкт
нерухомості)»
-4101- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 172.4 статті 172 Податкового
кодексу України: після слів «Під час
проведення»
доповнити
словом
«оподатковуваних»
-4102- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
викласти в новій редакції:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного (в тому
числі систематично (три та більше рази), крім
продажу об'єктів та спеціальних майнових
прав на об’єкти, які були побудовані
продавцем або будівництво яких здійснено за
його рахунок (замовник будівництва)) з
об'єктів нерухомості та спеціальних майнових
прав на об’єкти, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об'єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об'єкта
незавершеного будівництва, майбутнього
об’єкта нерухомості, спеціальних майнових
прав на такі об'єкти оподатковується у
порядку, визначеному цією статтею для
об'єктів нерухомого майна.
Дохід, отриманий платником податку
протягом звітного податкового року від
систематичного
продажу
об'єктів,
спеціальних майнових прав на об’єкти,
зазначених в абзаці першому цього пункту, які
були побудовані продавцем або будівництво

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1267

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

яких здійснено за його рахунок (замовник
будівництва), підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу.»
-4103- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
викласти в новій редакції:
«172.2. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного (в тому
числі систематично (три та більше рази)) з
об'єктів нерухомості та спеціальних майнових
прав на об’єкти, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об'єкта нерухомості,
не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об'єкта
незавершеного будівництва, майбутнього
об’єкта нерухомості, спеціальних майнових
прав на такі об'єкти оподатковується у
порядку, визначеному цією статтею для
об'єктів нерухомого майна.»
-4104- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 172.2 статті 172 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац другий та третій викласти в
наступній редакції:
«Дохід від продажу об’єктів нерухомості,
зазначених в абзаці першому цього пункту,
зменшується на документально підтверджені
витрати на придбання (будівництво) об'єктів
нерухомості, розташованих на території
України, та інші витрати, пов’язані із
отриманням у власність таких об’єктів.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1268

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Об’єкт
нерухомості,
подарований
платнику податку, вважається придбаним за
вартістю, що дорівнює сумі державного мита,
реєстраційного збору чи інших аналогічних
платежів, податків та зборів, сплачених у
зв'язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від
продажу об'єктів нерухомості на суми
зазначених витрат проводиться платником
податку самостійно, а у разі якщо стороною
договору купівлі-продажу, міни об'єктів
нерухомого майна є юридична особа чи
самозайнята особа, розрахунок проводиться
такою особою.
При цьому якщо платник податку
скористався правом на зарахування витрат,
він зобов’язаний задекларувати доходи від
усіх операцій з продажу, міни об’єктів
нерухомості, здійснених протягом звітного
(податкового) року, в тому числі у разі якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни
об'єкта нерухомого майна є юридична особа
чи самозайнята особа.
Копії документів, що підтверджують
зазначені витрати, надаються разом з
податковою декларацією. У такому самому
порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну) об’єкта незавершеного будівництва.»
-4105- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 172.3 статті 172 Податкового
кодексу України:
в абзаці першому слова «Дохід від
продажу об'єкта нерухомості» замінити
словами та знаками «Оподатковуваний дохід
від продажу об'єкта нерухомості, об'єкта
незавершеного будівництва, майбутнього
об’єкта нерухомості, спеціальних майнових
прав на такий об'єкт (далі для цього пункту та
пунктів 172.4 - 172.11 цієї статті - об'єкт
нерухомості)»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1269

№

235

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-4106- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 172.4 статті 172 Податкового
кодексу України: після слів «Під час
проведення»
доповнити
словом
«оподатковуваних»
-4107- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«підпункт в) пункту 174.1. статті 174
викласти в такій редакції:
«в) об'єкт комерційної власності, а саме:
фінансові інструменти (крім депозитного,
ощадного сертифіката), корпоративне право,
власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто
власність на цілісний майновий комплекс,
інтелектуальна (промислова) власність або
право на отримання доходу від неї, майнові та
немайнові права;»
підпункт ґ) пункту 174.1. статті 174
розділу І викласти в такій редакції:
«ґ) готівка або кошти, що зберігаються на
рахунках
спадкодавця,
відкритих
у
банківських і небанківських фінансових
установах, у тому числі депозитні, ощадні
сертифікати, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю.»
-4108- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункт «а» пункту 174.1 статті 174
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції: «а) об'єкт нерухомості, об'єкт
незавершеного будівництва, майбутній об'єкт
нерухомості, спеціальні майнові права на
такий об'єкт;»
-4109- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Порушення ст. 116
Регламенту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

1270

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Порушення ст. 116
Регламенту

236

Підпункт «а» пункту 174.1 статті 174
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«а)
об'єкт
нерухомості,
об'єкт
незавершеного будівництва, майбутній об'єкт
нерухомості, спеціальні майнові права на
такий об'єкт;»
-4110- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт «а» пункту 174.1 статті 174
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«а)
об'єкт
нерухомості,
об'єкт
незавершеного будівництва, майбутній об'єкт
нерухомості, спеціальні майнові права на
такий об'єкт;»
-4111- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

237

Після пункту 23 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
36. Підпункт 173.2 статті 173 доповнити
новим абзацом такого змісту:
“Дохід, отриманий платником податку від
продажу
(обміну)
протягом
звітного
(податкового) року третього та наступних
об’єктів рухомого майна у вигляді легкового
автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда
або іншого транспортного засобу може бути
зменшений на вартість такого об'єкта
рухомого майна, що була задекларована
особою як об'єкт декларування у порядку
одноразового (спеціального) добровільного
декларування), відповідно до підрозділу 9-4
розділу ХХ цього Кодексу”;
-4112- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 24 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
37. У статті 177:
1) підпункт 177.4.3. пункту 177.4 статті
177, після слів «сплачені за одержання
ліцензій на провадження певних видів

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

24. Статтю 177 доповнити пунктом 177.14
такого змісту:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Враховано

Враховано

36. Пункт 173.2 статті 173 доповнити
абзацом четвертим такого змісту:
“Дохід, отриманий платником податку від
продажу
(обміну)
протягом
звітного
(податкового) року третього та наступних
об’єктів рухомого майна у вигляді легкового
автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда
або іншого транспортного засобу може бути
зменшений на вартість такого об'єкта
рухомого майна, що була задекларована
особою як об'єкт декларування у порядку
одноразового (спеціального) добровільного
декларування), відповідно до підрозділу 9-4
розділу ХХ цього Кодексу”.

37. У статті 177:
1) підпункт 177.4.3 пункту 177.4 після слів
«сплачені за одержання ліцензій на
провадження певних видів господарської
діяльності фізичною особою - підприємцем»
доповнити словами «роялті на користь
правовласників,
як
винагорода
за
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господарської діяльності фізичною особою підприємцем,» доповнити словами «роялті на
користь правовласників, як винагорода за
використання об’єктів авторського права і
(або) суміжних прав чи як відрахування на
користь
правовласників,
на
підставі
договорів, укладених таким платником
податку із організаціями колективного
управління відповідно до Закону України
«Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського
права і (або) суміжних прав» »;
2) пункт 177.10 доповнити абзацом другим
такого змісту:
"Облік доходів і витрат від виробництва та
реалізації власної сільськогосподарської
продукції ведеться окремо від обліку доходів
і витрат від здійснення інших видів
господарської діяльності."
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати абзацами третім та четвертим;
3) доповнити пунктами 177.14 – 177.20
такого змісту:
"177.14. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи — власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, які
використовуються таким підприємцем для
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використання об’єктів авторського права і
(або) суміжних прав чи як відрахування на
користь
правовласників,
на
підставі
договорів, укладених таким платником
податку із організаціями колективного
управління відповідно до Закону України
«Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського
права і (або) суміжних прав»;
2) пункт 177.10 після абзацу першого
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Облік доходів і витрат від виробництва та
реалізації власної сільськогосподарської
продукції ведеться окремо від обліку доходів
і витрат від здійснення інших видів
господарської діяльності".
У зв’язку з цим абзаци другий та третій
вважати відповідно абзацами третім та
четвертим;
3) доповнити пунктами 177.14 – 177.20
такого змісту:
"177.14. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи — власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, які
використовуються таким підприємцем для
здійснення підприємницької діяльності, та для
яких визначається мінімальне податкове
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здійснення підприємницької діяльності, та для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума
загального
мінімального
податкового зобов’язання, сума мінімального
податкового
зобов’язання
по
кожній
земельній ділянці окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь,
та визначених відповідно до пункту 177.15
цієї статті витрат на оренду земельних ділянок
(далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів та витрат
на оренду земельних ділянок), протягом
податкового (звітного) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок.
177.15. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок обчислюється шляхом віднімання від
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
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зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума
загального
мінімального
податкового зобов’язання, сума мінімального
податкового
зобов’язання
по
кожній
земельній ділянці окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь,
та визначених відповідно до пункту 177.15
цієї статті витрат на оренду земельних ділянок
(далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів та витрат
на оренду земельних ділянок), протягом
податкового (звітного) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок.
177.15. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок обчислюється шляхом віднімання від
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з чистого оподаткованого
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податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиний податок (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь та
які використовуються у підприємницькій
діяльності;
рентна плата за спеціальне використання
води;
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
177.16. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису податок на
доходи фізичних осіб та військовий збір,
сплачені під час здійснення виплат за таким
договором
емфітевзису,
щорічно
враховується
у
частці,
розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
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доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиний податок (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь та
які використовуються у підприємницькій
діяльності;
рентна плата за спеціальне використання
води;
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
177.16. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису податок на
доходи фізичних осіб та військовий збір,
сплачені під час здійснення виплат за таким
договором
емфітевзису,
щорічно
враховується
у
частці,
розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
177.17. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
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177.17. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок, платник
податку зобов’язаний збільшити визначену в
річній податковій декларації суму податку на
доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати податку
на доходи фізичних осіб. Позитивне значення
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок є
частиною зобов’язань з податку на доходи
фізичних осіб.
177.18. Позитивне значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов'язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок підлягає сплаті до бюджету
в порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на доходи фізичних осіб.
177.19. Сума податку на доходи фізичних
осіб в частині позитивного значення різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок
сплачується (перераховується) до місцевих
бюджетів за місцем знаходження земельних
ділянок пропорційно до питомої ваги площі
кожної із земельних ділянок, віднесених до
сільськогосподарських угідь.
177.20. Сума податку на доходи фізичних
осіб в частині позитивного значення такої
різниці не враховується у загальній сумі
сплачених податків, зборів, платежів та витрат
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податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок, платник
податку зобов’язаний збільшити визначену в
річній податковій декларації суму податку на
доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати податку
на доходи фізичних осіб. Позитивне значення
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок є
частиною зобов’язань з податку на доходи
фізичних осіб.
177.18. Позитивне значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов'язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок підлягає сплаті до бюджету
в порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на доходи фізичних осіб.
177.19. Сума податку на доходи фізичних
осіб в частині позитивного значення різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок
сплачується (перераховується) до місцевих
бюджетів за місцем знаходження земельних
ділянок пропорційно до питомої ваги площі
кожної із земельних ділянок, віднесених до
сільськогосподарських угідь.
177.20. Сума податку на доходи фізичних
осіб в частині позитивного значення такої
різниці не враховується у загальній сумі
сплачених податків, зборів, платежів та витрат
на оренду земельних ділянок у наступному
податковому (звітному) році”.
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на оренду земельних ділянок у наступному
податковому (звітному) році”.
-4113- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Пункт 24 розділу І виключити.

Відхилено

-4114- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

пункт 24 розділу І доповнити абзацем
першим такого змісту:
“Підпункт 177.4.3. пункту 177.4 статті 177,
після слів «сплачені за одержання ліцензій на
провадження певних видів господарської
діяльності фізичною особою - підприємцем,»
доповнити словами «роялті сплачені на
користь організацій колективного управління
відповідно до Закону України «Про ефективне
управління
майновими
правами
правовласників у сфері авторського права і
(або) суміжних прав».».
у зв'язку з чим абзаци 1- 19 пункту 24
розділу І законопроекту вважати 2-20
-4115- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 24 розділу I
виключити.
-4116- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 24 вилучити;
-4117- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-4118- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 24 розділу І виключити.
-4119- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 24 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 177 Податкового кодексу
України пунктом 177.14) виключити.
-4120- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 24 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 177 Податкового кодексу
України пунктом 177.14) виключити.
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-4121- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 24 розділу І виключити.
-4122- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)
Пункт двадцять четвертий розділу
законопроекту виключити
-4123- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено
І
Відхилено

виключити
-4124- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
20. Пункт 24 Розділу І виключити.
Обгрунтування:
Даною поправкою, як і низкою попередніх,
пропонується виключити із законопроекту
норми про запровадження мінімального
податкового зобов'язання, як таке, що
спрямоване проти всіх селян.
-4125- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 24 Розділу І проекту виключити.

Відхилено

Відхилено

-4126- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

87. Виключити із законопроекту абзац
перший пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4127- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4128- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України виключити.
-4129- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

Відхилено
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Пункт 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-4130- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 24 Розділу І законопроекту –
виключити.
-4131- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац перший пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити
-4132- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 24 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-4133- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 24 розділу І виключити.

Відхилено

-4134- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 24 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
“у статті 177 новий пункт 177.14
виключити»
-4135- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 24 розділу І законопроекту
виключити
-4136- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Пункт 24 Розділу I законопроекту
виключити;
-4137- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий пункт 177.14 статті 177.
-4138- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 24 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 177 Податкового кодексу
України пунктом 177.14) виключити;

1278

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-4139- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-4140- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Після пункту 23 розділу I законопроекту
доповнити новим пунктом 24 такого змісту:
«24. Підпункт 177.3.1 пункту 177.3 статті
177 після слів «суми акцизного податку»
доповнити словами «, які нараховуються на
реалізований товар відповідно до підпунктів
213.1.9 і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу»;
-4141- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 24 Розділу І законопроекту –
виключити.
-4142- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 177.14 статті 177 Розділу IV
законопроєкту
виключити.(декілька
депутатів).
-4143- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 24 Розділу І – виключити
238

“177.14. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи — власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним

-4144- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий пункту 24 розділу
виключити.
-4145- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
I

У абзаці другому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-4146- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-4147- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено
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фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.

виключити
Пояснення
Запровадження МПЗ нівелює спрощену
систему оподаткування. До того ж пп.
291.2.статті 291 ПКУ визначає поняття
"Спрощена система оподаткування, обліку та
звітності" - особливий механізм справляння
податків і зборів, що встановлює заміну
сплати окремих податків і зборів,
встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього
Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку
та на умовах, визначених цією главою, з
одночасним веденням спрощеного обліку та
звітності.
РОЗДІЛ IV "ПОДАТОК НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ" Податкового кодексу
України визначає податок на доходи фізичних
осіб, платника податку на доходи фізичних
осіб, оподаткування податком на доходи
фізичних осіб, дохід фізичної особи, який
підлягає оподаткуванню. Разом з тим,
запропоновані зміни до статті 177 цього
Розділу щодо МПЗ визначаються незалежно
від того чи має дохід фізична особа чи навпаки
зазнала збитків. А саме цей сегмент найбільш
залежний від природи.
Запровадження
МПЗ
призведе
до
суттєвого
збільшення
податкового
навантаження на фізичних осіб, особисті
селянські, малі фермерські господарства,
інших малих суб’єктів господарювання, які з
цілком об’єктивних причин не мають таких же
можливостей до зменшення податкового
зобов’язання з МПЗ за рахунок інших
податків та зборів, що й середні та великі
сільськогосподарські товаровиробники, для
яких із запровадженням МПЗ рівень
фіскального навантаження не зміниться, або ж
зміниться несуттєво. Крім того, платник
податку з доходів фізичних осіб має право
лише на податкову знижку за наслідками
звітного податкового року, яка не є ідентична

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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витратам в розумінні податку на прибуток
підприємств; а також в основній масі не є
платниками ПДВ, а отже позбавлені права на
податковий кредит та відшкодування ПДВ.
Відтак не знаходяться в рівних умовах.
У такому аспекті внесена пропозиція не
повною мірою узгоджується із принципами
соціальної справедливості – установлення
податків
та
зборів
відповідно
до
платоспроможності платників податків та
нейтральності оподаткування – установлення
податків та зборів у спосіб, який не впливає на
збільшення
або
зменшення
конкурентоздатності платника податків.
-4148- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці другому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-4149- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)
-4150- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4151- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

88. Виключити із законопроекту абзац
другий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4152- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4153- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

42.В абзаці другому пункту 24 розділу I
після слів “у тому числі щодо земельних
ділянок, що належать” додати слова “на праві
власності”.
-4154- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці другому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
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замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4155- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац другий пункту 24 Розділу
законопроекту виключити.
-4156- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Абзац чотирнадцятий пункту 177.14 статті
177 Законопроекту видалити.
-4157- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці другому пункту 24 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-4158- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
У абзаці другому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-4159- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий пункту 24 розділу I викласти
в такій редакції:
“177.14. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи — власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису, суборенди, права
постійного
користування,
довічного
успадкованого володіння) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації”.
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-4160- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«177.14. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума
загального
мінімального
податкового зобов’язання, сума мінімального
податкового
зобов’язання
по
кожній
земельній ділянці окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів
(робіт, послуг) у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
плати за землю;
рентної плати за спеціальне використання
води.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
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зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму податку на доходи
фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету,
на суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати податку на доходи
фізичних осіб.
У разі визначення платником податку
від’ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на доходи фізичних осіб.
Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
земельних ділянок.
Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.»
-4161- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий пункту 24 розділу I викласти
в такій редакції: “177.14. Зареєстровані
підприємцями фізичні особи — власники,
орендарі, користувачі на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису, суборенди,
права постійного користування, довічного
успадкованого володіння) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств,
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Висновки, обґрунтування

які створені без статусу юридичної особи, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать на праві власності членам такого
сімейного фермерського господарства та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації”.
-4162- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити

239

Форма додатку з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.

-4163- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-4164- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій пункту 24 розділу
виключити.
-4165- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Відхилено

I

У абзаці третьому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-4166- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-4167- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-4168- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці третьому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-4169- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)
-4170- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-4171- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

89. Виключити із законопроекту абзац
третій пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4172- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4173- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці третьому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4174- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац третій пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4175- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці третьому пункту 24 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-4176- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

240

У такому додатку, зокрема, зазначаються:

Відхилено

Відхилено

У абзаці третьому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-4177- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 24 розділу I
виключити.
-4178- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-4179- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-4180- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

-4181- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 24 Розділу І
законопроекту слово та знаки «, зокрема,»
виключити.
Обґрунтування: слово «зокрема» свідчить
про те, що перелік передбачений цим
положенням є невиключним, що не відповідає
принципу правової визначеності, оскільки
наперед невідомо, що саме треба зазначати в
додатку
з
розрахунком
мінімального
податкового зобов’язання. Більше того,
такий підхід до формулювання реквізитів
додатку (закріплення невиключного переліку)
залишає простір для Міністерства фінансів
України (на яке покладено обов’язок
розробити форму такого додатку) щодо
визначення відомостей, які має містити
такий додаток. При цьому, Міністерство
фінансів України може передбачити інші
обов’язкові
відомості
не
передбачені
Податковим кодексом України, оскільки
передбачається невиключний перелік.
-4182- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-4183- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

90. Виключити із законопроекту абзац
четвертий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4184- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

241

кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;

-4185- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4186- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 24 розділу
виключити.
-4187- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

I
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У абзаці п’ятому пункту 24 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «поставлене».
-4188- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-4189- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-4190- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці п’ятому пункту 24 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «фіксоване».
-4191- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)
-4192- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4193- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

91. Виключити із законопроекту абзац
п’ятий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4194- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4195- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

43. Абзац п’ятий пункту 24 розділу I
викласти в такій редакції:
“кадастрові номери земельних ділянок (за
умови не присвоєння земельній ділянці
кадастрового
номера
вказується
місцерозташування
такої),
для
яких
визначається
мінімальне
податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка,
відомості
щодо
наявності/відсутності
проведення такої та площа”.
-4196- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

У абзаці п’ятому пункту 24 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «мінімальне сільськогосподарське».
-4197- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац п’ятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4198- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці п'ятому пункту 24 слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
дохід».
-4199- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

242

сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У абзаці п’ятому пункту 24 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «сільськогосподарське».
-4200- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 24 розділу I викласти
в такій редакції
“кадастрові номери земельних ділянок (за
умови неприсвоєння земельній ділянці
кадастрового номера вказується місце
розташування такої)».
-4201- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 24 розділу I викласти
в такій редакції: “кадастрові номери
земельних ділянок (за умови не присвоєння
земельній ділянці кадастрового номера
вказується місцерозташування такої), для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа”.
-4202- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шостий пункту 24 розділу
виключити.
-4203- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

I

У абзаці шостому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
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Пропозиції та поправки до проекту

-4204- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-4205- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-4206- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці шостому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-4207- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)
-4208- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4209- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

92. Виключити із законопроекту абзац
шостий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4210- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4211- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4212- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4213- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац шостий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4214- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено
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загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та
реалізацією
власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів), за рік,
що передує податковому (звітному) року;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці шостому пункту 24 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-4215- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-4216- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 24 розділу
виключити.
-4217- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

Виключити
-4218- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-4219- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)

Відхилено

-4220- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4221- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

93. Виключити із законопроекту абзац
сьомий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4222- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4223- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

44. Абзац сьомий пункту 24 розділу I
викласти в такій редакції:
“загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
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Редакція, прийнята в першому читанні

різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
за рік, що передує податковому (звітному)
року (далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів)”.
-4224- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 24 Розділу
законопроекту виключити.
-4225- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Абзац сьомий пункту 24 розділу I викласти
в такій редакції:
“загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та/або реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті — загальна сума
сплачених податків, зборів, платежів), за рік,
що передує податковому (звітному) року”.
-4226- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац восьмий пункту 24 розділу I
виключити.
-4227- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці восьмому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-4228- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-4229- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-4230- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці восьмому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-4231- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)
-4232- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити
-4233- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

94. Виключити із законопроекту абзаці
восьмий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4234- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4235- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці восьмому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4236- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзаці восьмий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4237- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці восьмому пункту 24 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-4238- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
У абзаці восьмому пункті 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-4239- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 24 розділу I доповнити абзацом
дев’ятим такого змісту:
“кількість календарних місяців, протягом
яких земельна ділянка перебуває у власності,
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Редакція, прийнята в першому читанні

Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

оренді, користуванні на інших умовах (в тому
числі на умовах емфітевзису) платника
податків”
-4240- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4241- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці дев’ятому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-4242- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-4243- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-4244- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці дев’ятому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-4245- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)
-4246- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4247- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

95. Виключити із законопроекту абзац
дев’ятий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4248- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4249- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці дев’ятому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4250- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці дев’ятому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4251- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4252- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзаци дев’ятий пункту 24 розділу І
викласти в такій редакції:
«Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів та передбачених
цим Кодексом витрат, а саме».
-4253- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці дев'ятому пункту 24 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-4254- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

246

податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У абзаці дев’ятому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-4255- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац десятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4256- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-4257- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

-4258- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити (перенесено у 286.11)
-4259- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4260- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

96. Виключити із законопроекту абзац
десятий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4261- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4262- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

247

податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів у вигляді
заробітної плати фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, з доходів
за
договорами
оренди,
суборенди,
емфітевзису земельних ділянок;

Абзац десятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4263- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці десятому пункту 24 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-4264- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац одинадцятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4265- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-4266- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)

Відхилено

-4267- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4268- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

97. Виключити із законопроекту абзац
одинадцятий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4269- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

1297

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-4270- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац десятий викласти в новій редакції:
«податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів
(робіт, послуг) у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення;»
-4271- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац одинадцятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4272- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац одинадцятий пункту 24 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 177
ПКУ пунктом 177.14) викласти в такій
редакції:
«податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів у вигляді
заробітної плати фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
відносинах або виплат за цивільно-правовими
договорами, виконання яких пов’язано з
виробництвом
платником
податку
сільськогосподарської продукції, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1298

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

земельних ділянок сільськогосподарського
призначення».
-4273- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
1) пункт 24 розділу І проекту після абзацу
одинадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування,
що
нараховується на виплати, пов’язані з
оплатою праці"
-4274- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац десятий викласти в новій редакції:
«податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів
(робіт, послуг) у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення;»
-4275- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Абзац одинадцятий пункту 24 розділу I
після
слів:
“або
цивільно-правових
відносинах, з доходів за договорами оренди,
суборенди, емфітевзису земельних ділянок”
доповнити словами “інших договорів,
предметом яких є використання земельних
ділянок та/або покращення їх якісних
характеристик”
-4276- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац десятий викласти в новій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1299

№

248

Редакція, прийнята в першому читанні

єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів
(робіт, послуг) у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення;»
-4277- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4278- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-4279- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)

Відхилено

-4280- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4281- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

98. Виключити із законопроекту абзац
дванадцятий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4282- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4283- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац дванадцятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4284- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)

Відхилено

Відхилено

1300

№

249

Редакція, прийнята в першому читанні

плати за землю;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац дванадцятий пункту 24 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 177
ПКУ пунктом 177.14) викласти в такій
редакції:
«єдиного
податку,
сплаченого
сільськогосподарським товаровиробником (у
разі переходу у податковому (звітному) році із
спрощеної системи оподаткування на
загальну)».
-4285- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Абзац 13 пункту 24 розділу І викласти в
такій редакції:
«земельного податку;
орендної
плати
за
користування
земельними ділянками державної або
комунальної власності на умовах оренди - у
розмірі 50 відсотків»;
-4286- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац тринадцятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4287- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-4288- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
земельного податку;

Відхилено

-4289- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)

Відхилено

-4290- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4291- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

99. Виключити із законопроекту абзац
тринадцятий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4292- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

1301

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-4293- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: в
дванадцятому абзаці слова та знак «плати за
землю;» замінити словами та знаком
«земельного податку;»
-4294- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац тринадцятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4295- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац тринадцятий пункту 24 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 177
ПКУ пунктом 177.14) замінити двома
абзацами такого змісту:
«земельного податку;
орендної
плати
за
користування
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності в розмірі земельного
податку, розрахованого для відповідної
земельної ділянки».
-4296- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
в дванадцятому абзаці слова та знак «плати
за землю;» замінити словами та знаком
«земельного податку;»
-4297- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1302

№

250

Редакція, прийнята в першому читанні

рентної плати за спеціальне використання
води.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У пункті 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
в дванадцятому абзаці слова та знак «плати
за землю;» замінити словами та знаком
«земельного податку;»
-4298- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4299- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-4300- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)

Відхилено

-4301- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4302- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

100. Виключити із законопроекту абзац
чотирнадцятий пункту 24 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-4303- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4304- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 24 після абзацу чотирнадцятого
доповнити абзацом такого змісту:
«єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у розмірах і
порядку, встановлених законом».
-4305- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац чотирнадцятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4306- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити пункт 24 розділу І абзацом
п’ятнадцятим такого змісту:
«витрат на сплату процентів за іпотечними
кредитами;».

1303

№

251

Редакція, прийнята в першому читанні

У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-4307- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Пункт 24 розділу I доповнити абзацом
шостим у редакції: “кількість календарних
місяців, протягом яких земельна ділянка
перебуває у власності, оренді, користуванні на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) платника податків”.
-4308- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4309- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-4310- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)

Відхилено

-4311- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4312- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

101. Виключити із законопроекту абзац
п’ятнадцятий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4313- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4314- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац чотирнадцятий в наступній редакції: «У
разі використання земельної ділянки на праві
емфітевзису податок на доходи фізичних осіб
та військовий збір, сплачені під час
здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування

Відхилено
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земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису.» виключити; відповідно абзаци
п’ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий та
вісімнадцятий
вважати
абзацами
чотирнадцятим, п’ятнадцятим, шістнадцятим
та сімнадцятим
-4315- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац п’ятнадцятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4316- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац чотирнадцятий в наступній редакції:
«У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису.» виключити;
відповідно
абзаци
п’ятнадцятий,
шістнадцятий, сімнадцятий та вісімнадцятий
вважати
абзацами
чотирнадцятим,
п’ятнадцятим, шістнадцятим та сімнадцятим
-4317- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 177.14 статті 177 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац чотирнадцятий в наступній редакції:
«У разі використання земельної ділянки на
праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

252

Редакція, прийнята в першому читанні

При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму податку на доходи
фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету,
на суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати податку на доходи
фізичних осіб.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису.» виключити;
відповідно
абзаци
п’ятнадцятий,
шістнадцятий, сімнадцятий та вісімнадцятий
вважати
абзацами
чотирнадцятим,
п’ятнадцятим, шістнадцятим та сімнадцятим
-4318- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4319- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці шістнадцятому пункту 24 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «поставленого».
-4320- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 4 пункту 180.1 статті 180
Податкового кодексу України після слово
«утворення» замінити словом «реєстрації».
-4321- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-4322- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму податку на доходи
фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету,
на суму такого позитивного значення. Сума
такого позитивного значення сплачується у
строки, визначені цим Кодексом для сплати
податку на доходи фізичних осіб, до
відповідного бюджету за місцезнаходженням
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, у розмірі,

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

пропорційному частці таких земельних
ділянок,
розташованих
на
території
територіальної громади, у загальній площі
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, власником або
користувачем яких є платник податку.
-4323- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці шістнадцятому пункту 24 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-4324- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)
-4325- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4326- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

102. Виключити із законопроекту абзац
шістнадцятий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4327- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4328- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці шістнадцятому пункту 24 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4329- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4330- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац шістнадцятий пункту 24 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 177
ПКУ пунктом 177.14) викласти в такій
редакції:
«При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму податку на доходи
фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету,
на суму такого позитивного значення. Сума
такого позитивного значення сплачується у
строки, визначені цим Кодексом для сплати
податку на доходи фізичних осіб, до
відповідного бюджету за місцезнаходженням
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, у розмірі,
пропорційному
частці
мінімальних
податкових зобов’язань, розрахованих для
таких земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальному мінімальному податковому
зобов’язанні».
-4331- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці шістнадцятому пункту 24 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-4332- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац шістнадцятий пункту 24 розділу I
викласти в такій редакції: “При позитивному
значенні різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів
платежів платник податку збільшує визначену
в річній податковій декларації суму податку
на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті
до бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплачує таку збільшену суму

1308
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253

Редакція, прийнята в першому читанні

У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на доходи фізичних осіб.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

податку до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати податку
на доходи фізичних осіб.”
-4333- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4334- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці сімнадцятому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-4335- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-4336- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до відповідного
бюджету у строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на доходи фізичних осіб,
за місцезнаходженням земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь, у
розмірі,
пропорційному
частці
таких
земельних ділянок, розташованих на території
територіальної громади, у загальній площі
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, власником або
користувачем яких є платник податку
-4337- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Відхилено

виключити
-4338- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці сімнадцятому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
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Висновки, обґрунтування

-4339- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)

Відхилено

-4340- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-4341- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4342- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

103. Виключити із законопроекту абзац
сімнадцятий пункту 24 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-4343- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4344- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці сімнадцятому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4345- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4346- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац сімнадцятий пункту 24 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 177
ПКУ пунктом 177.14) викласти в такій
редакції:
«У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне

Відхилено
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значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до відповідного
бюджету у строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на доходи фізичних осіб,
за місцезнаходженням земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь, у
розмірі, пропорційному частці мінімальних
податкових зобов’язань, розрахованих для
таких земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальному мінімальному податковому
зобов’язанні».
-4347- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці сімнадцятому пункту 24 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-4348- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

254

Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
земельних ділянок.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У абзаці сімнадцятому пункту 24 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського»
-4349- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4350- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 24 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «поставленого».
-4351- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-4352- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
Виключити

Відхилено

-4353- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
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-4354- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
У абзаці вісімнадцятому пункту 24 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-4355- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)
-4356- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4357- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

104. Виключити із законопроекту абзац
вісімнадцятий пункту 24 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-4358- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4359- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 24 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-4360- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4361- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац вісімнадцятий пункту 24 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 177
ПКУ пунктом 177.14) виключити.
-4362- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

Відхилено
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Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці вісімнадцятому пункту 24 слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-4363- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 24 розділу I
викласти в такій редакції:
“Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
земельних ділянок, у порядку визначеним цим
Кодексом”.
-4364- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 24 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-4365- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

П. 177.14. ст..177 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції: «
Зареєстровані підприємцями фізичні особи –
власники, орендарі, користувачі на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, які здійснюють
виробництво власної сільськогосподарської
продукції, а також голови сімейних
фермерських господарств, у тому числі щодо
земельних ділянок, що належать членам
такого сімейного фермерського господарства
та використовуються таким сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації. Форма
додатку
з
розрахунком
загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику. У
такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа; сума загального мінімального
податкового зобов’язання, сума мінімального
податкового
зобов’язання
по
кожній
земельній ділянці окремо; загальна сума
сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. Різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником податку загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів у вигляді заробітної плати фізичних
осіб, які перебувають з платником податку у
трудових або цивільно-правових відносинах, з
доходів за договорами оренди, суборенди,
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емфітевзису земельних ділянок; єдиного
соціального внеску єдиного податку (у разі
переходу у податковому (звітному) році із
спрощеної системи оподаткування на
загальну); плати за землю; рентної плати за
спеціальне використання води. У разі
використання земельної ділянки на праві
емфітевзису податок на доходи фізичних осіб
та військовий збір, сплачені під час
здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в річній податковій декларації суму
податку на доходи фізичних осіб, що підлягає
сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення та сплатити таку
збільшену суму податку до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на доходи фізичних осіб.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати податку на доходи фізичних осіб.
Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
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земельних ділянок. Сума податку на доходи
фізичних осіб в частині позитивного значення
такої різниці не враховується у загальній сумі
сплачених податків, зборів, платежів у
наступному податковому (звітному) періоді.
-4366- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 24 розділу I
виключити.
-4367- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-4368- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (перенесено у 286.11)

Відхилено

-4369- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

105. Виключити із законопроекту абзац
дев’ятнадцятий пункту 24 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-4370- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-4371- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 24 Розділу І
законопроекту виключити.
-4372- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 24 розділу І
викласти в наступній редакції:
«Сума податку на доходи фізичних осіб в
частині позитивного значення такої різниці
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді”.
-4373- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Доповнити пункт 24 розділу І абзацом
такого змісту:
«При від’ємному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів у платника податку,
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який має у власності та/або використанні
земельні ділянки, площа яких не перевищує 25
га, сума такого від’ємного значення
вважається надміру сплаченою сумою
грошових зобов'язань та підлягає поверненню
такому платнику податку в порядку,
передбаченому статтею 43 цього Кодексу».
-4374- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
39. У пункті 180.1 статті 180:
слова “особа, що” замінити словами
“особа, яка”;
у підпункті 6 слова “загальної суми
операцій” замінити словами “загальної суми
від здійснення операцій
-4375- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

39. У пункті 180.1 статті 180:
у підпункті 6 слова “загальної суми
операцій” замінити словами "загальної суми
від здійснення операцій";
у тексті слова “особа, що” замінити
словами “особа, яка”.

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«У підпункті 4 пункту 180.1 статті 180
після слово «утворення» замінити словами
«утворення та/реєстрації».
-4376- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У підпункті 1 пункту
180.1 статті 180 після слів «або планує
господарську діяльність» доповнити словами
«згідно з законом»
-4377- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 2 пункту 180.1 статті 180
Податкового кодексу України після слів
«будь-яка особа, що зареєстрована або
підлягає реєстрації як платник податку»
доповнити словами «згідно з законом».
-4378- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
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Висновки, обґрунтування

«Пункт 180.2 статті 180 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«180.2.
Особою,
відповідальною
за
нарахування та сплату податку на додану
вартість до бюджету у разі постачання послуг
нерезидентами, у тому числі їх постійними
представництвами, не зареєстрованими як
платники податку на додану вартість, якщо
місце постачання послуг розташоване на
митній території України, є отримувач
послуг.».
-4379- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Пункт 180.3 статті 180 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«180.3. Особи, зазначені у пунктах 180.2 і
180.2-1 цієї статті, мають права, виконують
обов'язки
та
несуть
відповідальність,
передбачену законом, як платники податку на
додану вартість.».
-4380- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в пункті 180.4 статті
180 Податкового кодексу України слово
«проекту» замінити на слово «проєкту»;
-4381- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Підпункт 2 пункту 180.1
статті 180 викласти в наступній редакції: «2)
будь-яка особа, що вже згідно з вимогами
закону зареєстрована або підлягає реєстрації
як платник податку;»
-4382- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац перший підпункту
5 пункту 180.1 статті 180 викласти в наступній
редакції: «5) особа - управитель майна, яка
веде окремий податковий облік з податку на
додану
вартість
щодо
господарських
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операцій, пов'язаних з використанням майна,
яке було отримане в управління за договорами
управління майном.»»
-4383- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Пункт 180.2-1 статті 180
викласти в наступній редакції: «180.2-1.
Особою, відповідальною за сплату до
бюджету податку на додану вартість,
нарахованого при ввезенні товарів на митну
територію України у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях, є оператор
поштового зв’язку, експрес-перевізник, якщо
митне оформлення товарів здійснюється
таким оператором поштового зв’язку,
експрес-перевізником.»»
-4384- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Підпункт 2 пункту 180.1 статті 180
викласти в наступній редакції: «2) будь-яка
особа, що вже згідно з вимогами закону
зареєстрована або підлягає реєстрації як
платник податку;».
-4385- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У підпункті 1 пункту
180.1 статті 180 після слів «або планує
господарську діяльність» доповнити словами
«згідно з законом»
-4386- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У підпункті 4 пункту
180.1 статті 180 після слово «утворення»
замінити словами «утворення та/реєстрації»
-4387- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Підпункт 7 пункту 180.1
статті 180 викласти в наступній редакції: «7)
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особа, що уповноважена вносити податок на
додану вартість з об’єктів оподаткування, що
виникають внаслідок поставки послуг
підприємствами залізничного транспорту з їх
основної діяльності, що перебувають у
підпорядкуванні платника податку в порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України;»
-4388- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У підпункті 6 пункту
180.1 статті 180 після слів «до кінця строку
зберігання»
доповнити
словами
«встановленого законом»
-4389- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У підпункті 1
пункту 180.1 статті 180 після слів «або планує
господарську діяльність» доповнити словами
«згідно з законом».
-4390- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У підпункті 2
пункту 180.1 статті 180 після слів «будь-яка
особа, що зареєстрована або підлягає
реєстрації як платник податку» доповнити
словами «згідно з законом».
-4391- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: 12 «У підпункті 4
пункту 180.1 статті 180 після слово
«утворення» замінити словами «утворення
та/реєстрації».
-4392- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У підпункті 6
пункту 180.1 статті 180 після слів «до кінця
строку зберігання» доповнити словами
«встановленого законом».

1320

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-4393- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Підпункт 7
пункту 180.1 статті 180 викласти в наступній
редакції: «7) особа, що уповноважена вносити
податок на додану вартість з об'єктів
оподаткування, що виникають внаслідок
поставки
послуг
підприємствами
залізничного транспорту з їх основної
діяльності,
що
перебувають
у
підпорядкуванні платника податку в порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України;»
-4394- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Пункт 180.3
статті 180 викласти в наступній редакції:
«180.3. Особи, зазначені у пунктах 180.2 і
180.2-1 цієї статті, мають права, виконують
обов'язки
та
несуть
відповідальність,
передбачену законом, як платники податку на
додану вартість.».
-4395- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 180
Податкового кодексу України доповнити
частиною 180.5 наступного змісту: «180.5.
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки, а положення цього
розділу щодо ставок податків та зборів, а
також податкових пільг не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.»
-4396- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 180
Податкового кодексу України доповнити
частиною 180.6 наступного змісту: 13 «180.6.
У разі внесення змін до цього розділу з
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порушенням частини 180.5 цієї статті, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-4397- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Перше речення пункту 180.1 статті 180
Податкового кодексу України викласти в
такій
редакції:
«180.1.
Для
цілей
оподаткування платником податку на додану
вартість є:».
-4398- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«У підпункті 4 пункту 180.1 статті 180
після слово «утворення» замінити словом
«реєстрації».
-4399- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У підпункті 2 пункту
180.1 статті 180 після слів «будь-яка особа,
що» доповнити словом «вже»»;
-4400- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Назву статті 180 викласти в наступній
редакції «Стаття 180. Платники податку на
додану вартість»»
-4401- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«В абзаці другому підпункту 5 пункту
180.1 статті 180 після слів «Для цілей
оподаткування»
доповнити
словами
«податком на додану вартість»»
-4402- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У підпункті 2
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пункту 180.1 статті 180 після слів «будь-яка
особа, що» доповнити словом «вже».
-4403- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У підпункті 4
пункту 180.1 статті 180 після слово
«утворення» замінити словом «реєстрації».
-4404- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Абзац перший
підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 викласти
в наступній редакції: «5) особа - управитель
майна, яка веде окремий податковий облік з
податку
на
додану
вартість
щодо
господарських операцій, пов'язаних з
використанням майна, яке було отримане в
управління за договорами управління
майном.».
-4405- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Пункт 180.2
статті 180 викласти в наступній редакції:
«180.2.
Особою,
відповідальною
за
нарахування та сплату податку на додану
вартість до бюджету у разі постачання послуг
нерезидентами, у тому числі їх постійними
представництвами, не зареєстрованими як
платники податку на додану вартість, якщо
місце постачання послуг розташоване на
митній території України, є отримувач
послуг.».
-4406- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Пункт 180.2-1
статті 180 викласти в наступній редакції:
«180.2-1. Особою, відповідальною за сплату
до бюджету податку на додану вартість,
нарахованого при ввезенні товарів на митну
територію України у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях, є оператор
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поштового зв’язку, експрес-перевізник, якщо
митне оформлення товарів здійснюється
таким оператором поштового зв’язку,
експрес-перевізником.».
-4407- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
40. Пункт 181.1. статті 181 викласти в такій
редакції:
«181.1. У разі якщо загальна сума від
здійснення
операцій
з
постачання
товарів/послуг,
що
підлягають
оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому
числі операцій з постачання товарів/послуг з
використанням локальної або глобальної
комп'ютерної мережі (зокрема, але не
виключно шляхом встановлення спеціального
застосунку або додатку на смартфонах,
планшетах чи інших цифрових пристроях),
нарахована (сплачена) такій особі протягом
останніх 12 календарних місяців, сукупно
перевищує 1000000 гривень (без урахування
податку на додану вартість), така особа
зобов'язана зареєструватися як платник
податку у контролюючому органі за своїм
місцезнаходженням (місцем проживання) з
дотриманням вимог, передбачених статтею
183 цього Кодексу, крім особи, яка є
платником єдиного податку першої - третьої
групи.»
-4408- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 181.1 статті 181 Податкового
кодексу України «12» замінити на «36», а
цифри «1000000» замінити на «2000000».
-4409- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

40. Пункт 181.1. статті 181 викласти в такій
редакції:
«181.1. У разі якщо загальна сума від
здійснення
операцій
з
постачання
товарів/послуг,
що
підлягають
оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому
числі операцій з постачання товарів/послуг з
використанням локальної або глобальної
комп'ютерної мережі (зокрема, але не
виключно шляхом встановлення спеціального
застосунку або додатку на смартфонах,
планшетах чи інших цифрових пристроях),
нарахована (сплачена) такій особі протягом
останніх 12 календарних місяців, сукупно
перевищує 1000000 гривень (без урахування
податку на додану вартість), така особа
зобов'язана зареєструватися як платник
податку у контролюючому органі за своїм
місцезнаходженням (місцем проживання) з
дотриманням вимог, передбачених статтею
183 цього Кодексу, крім особи, яка є
платником єдиного податку першої - третьої
групи».

Відхилено

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Пункт 181.2 статті 181 Податкового кодексу
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України викласти в наступній редакції:
«181.2. Якщо особи, не зареєстровані як
платники податку на додану вартість, ввозять
товари на митну територію України в обсягах,
що підлягають оподаткуванню згідно із
законом, такі особи сплачують податок на
додану вартість під час митного оформлення
товарів без реєстрації як платники такого
податку.»
-4410- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Доповнити статтю 181 Податкового кодексу
України новим пунктом 181.3 такого змісту:
«181.3 Достатньою умовою для обов’язкової
реєстрації осіб як платників податку є
придбання протягом останніх 12 календарних
місяців товарів, зазначених у товарних групах
22-24 згідно з УКТ ЗЕД, для використання в
операціях, визначених у підпункті 14.1.571
пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, на суму,
що перевищує суму, визначену пунктом 181.1
статті 181 цього Кодексу.»
-4411- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 181.1 статті 181
цифри «12» замінити на «36»»
-4412- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 181.1 статті 181
«12» замінити на «24», а цифри «1000000»
замінити на «2000000»»
-4413- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 25 проекту викласти в такій
редакції: «Доповнити статтю 181 новим
пунктом 181.3 такого змісту: «Стаття 181.
Вимоги щодо реєстрації осіб як платників
податку на додану вартість 181.3 Достатньою
умовою для обов’язкової реєстрації осіб як
платників податку на додану вартість є
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придбання протягом останніх 12 календарних
місяців товарів, зазначених у товарних групах
1-24 згідно з УКТ ЗЕД, для використання в
операціях, визначених у підпункті 14.1.571
пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, на суму,
що перевищує суму, визначену пунктом 181.1
статті 181 цього Кодексу.»»
-4414- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац перший пункту
182.1 статті 182 викласти в наступній редакції:
«182.1. Якщо особа, яка відповідно до пункту
181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником
податку на додану вартість у зв'язку з тим, що
обсяги оподатковуваних операцій відсутні або
є меншими від встановленої зазначеною
статтею суми, вважає за доцільне добровільно
зареєструватися як платник такого податку,
така реєстрація здійснюється за її заявою.»»
-4415- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

19. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«У пункті 181.1 статті 181 цифри «12»
замінити на «36»»
-4416- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У пункті 181.1 статті 181
цифри «12» замінити на «24»
-4417- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У пункті 181.1 статті 181
цифри «1000000» замінити на «2000000»
-4418- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Пункт 181.3 статті 181.3.
викласти в такій редакції: «181.3 Достатньою
умовою для обов’язкової реєстрації осіб як
платників податку є придбання протягом
останніх 24 календарних місяців товарів,
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зазначених у товарних групах 22-24 згідно з
УКТ ЗЕД, для використання в операціях,
визначених у підпункті 14.1.571 пункту 14.1
статті 14 цього Кодексу, на суму, що
перевищує суму, визначену пунктом 181.1
статті 181 цього Кодексу»»
-4419- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: Доповнити статтю 181
новим пунктом 181.3 такого змісту: «181.3
Достатньою умовою для обов’язкової
реєстрації осіб як платників податку є
придбання протягом останніх 12 календарних
місяців товарів, зазначених у товарних групах
22 згідно з УКТ ЗЕД, для використання в
операціях, визначених у підпункті 14.1.571
пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, на суму,
що перевищує суму, визначену пунктом 181.1
статті 181 цього Кодексу.»»
-4420- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«У пункті 181.1 статті 181 цифри «12»
замінити на «24»»;
-4421- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У пункті 181.1 статті 181 цифри
«1000000» замінити на «3000000»»
-4422- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Пункт 181.2 статті 181 викласти в
наступній редакції:
«181.2. Якщо особи, не зареєстровані як
платники податку на додану вартість, ввозять
товари на митну територію України в обсягах,
що підлягають оподаткуванню згідно із
законом, такі особи сплачують податок на
додану вартість під час митного оформлення
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товарів без реєстрації як платники такого
податку.»»
-4423- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Доповнити статтю 181 новим пунктом
181.3 такого змісту:
«181.3
Достатньою
умовою
для
обов’язкової реєстрації осіб як платників
податку є придбання протягом останніх 12
календарних місяців товарів, зазначених у
товарних групах 24 згідно з УКТ ЗЕД, для
використання в операціях, визначених у
підпункті 14.1.571 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу, на суму, що перевищує суму,
визначену пунктом 181.1 статті 181 цього
Кодексу.»»
-4424- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У пункті 181.1
статті 181 цифри «12» замінити на «36».
-4425- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У пункті 181.1
статті 181 цифри «1000000» замінити на
«2000000».
-4426- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 25 проекту викласти в такій
редакції: «Доповнити статтю 181 новим
пунктом 181.3 такого змісту: «181.3
Достатньою умовою для обов’язкової
реєстрації осіб як платників податку є
придбання протягом останніх 24 календарних
місяців товарів, зазначених у товарних групах
1-21 згідно з УКТ ЗЕД, для використання в
операціях, визначених у підпункті 14.1.571
пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, на суму,
що перевищує суму, визначену пунктом 181.1
статті 181 цього Кодексу.».
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-4427- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
41. У підпункті 183.1 статті 183 слова
«особа, що» замінити словами «особа, яка»;
-4428- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 183.2 статті 183 Податкового
кодексу України цифру «10» замінити
цифрою «20».
-4429- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 183.3 статті 183 Податкового
кодексу України цифру «10» замінити
цифрою «7».
-4430- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці другому пункту 183.4 статті 183
Податкового кодексу України цифру «10»
замінити цифрою «15».
-4431- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці другому пункту 183.5 статті 183
Податкового кодексу України слово «місяця»
замінити словом «кварталу».
-4432- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці п’ятому пункту 183.9 статті 183
Податкового кодексу України слово «місяця»
замінити словом «кварталу»»
-4433- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

41. У пункті 183.1 статті 183 слова «особа,
що» замінити словами «особа, яка».

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
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«В абзаці другому підпункту 183.13.2 пункту
183.13 статті 183 Податкового кодексу
України слова «п’яти» замінити словом
«двох».
-4434- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«В абзаці четвертому пункту 183.15 статті 183
Податкового кодексу України цифру «10»
замінити цифрою «25».
-4435- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 183.2 статті 183
цифру «10» замінити цифрою «25»»
-4436- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 183.3 статті 183
цифру «10» замінити цифрою «6»»
-4437- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці другому пункту
183.4 статті 183 цифру «10» замінити цифрою
«20»»
-4438- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці третьому пункту
183.9 статті 183 цифру «10» замінити цифрою
«25»
-4439- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці четвертому
пункту 183.9 після слів «у разі переходу осіб
на спрощену систему оподаткування» додати
словосполучення «або зміни ставки єдиного
податку»»
-4440- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В абзаці другому
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підпункту 183.13.2 пункту 183.13 статті 183
слова «п’яти» замінити словом «трьох»»
-4441- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В абзаці четвертому
пункту 183.15 статті 183 цифру «10» замінити
цифрою «20»»
-4442- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В абзаці четвертому
пункту 183.15 статті 183 словосполучення «10
робочих» замінити словосполученням «20
календарних»»
-4443- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці другому пункту
183.4 статті 183 слова «календарних»
замінити на «робочих»;
-4444- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці другому пункту
183.4 статті 183 слово «місяця» замінити
словом «кварталу»;
-4445- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В абзаці четвертому
пункту 183.15 статті 183 словосполучення «10
робочих» замінити словосполученням «15
календарних»;
-4446- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«У пункті 183.2 статті 183 цифру «10»
замінити цифрою «20»
-4447- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
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«У пункті 183.2 статті 183 цифру «10»
замінити цифрою «25»
-4448- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У пункті 183.2 статті 183
цифру «10» замінити цифрою «15»
-4449- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У пункті 183.3 статті 183
цифру «10» замінити цифрою «8»»
-4450- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У абзаці другому пункту
183.4 статті 183 слова «календарних»
замінити на «робочих»
-4451- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У абзаці третьому пункту
183.9 статті 183 цифру «10» замінити цифрою
«20»
-4452- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Пункт 183.10 статті 183
виключити»
-4453- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «В абзаці другому
підпункту 183.13.2 пункту 183.13 статті 183
слова «п’яти» замінити словом «чотирьох»»
-4454- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «В абзаці четвертому
пункту 183.15 статті 183 цифру «10» замінити
цифрою «15»»
-4455- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «В абзаці четвертому
пункту 183.15 статті 183 словосполучення «10
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робочих» замінити словосполученням «15
календарних»»
-4456- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Абзац шостий пункту
183.15 статті 183 виключити»
-4457- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 183.3 статті 183
словосполучення «10 календарних днів»
замінити словосполученням «5 календарних
дні»»
-4458- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац другий пункту
183.15 статті 183 викласти в такій редакції: «У
разі перетворення юридичної особи платника податку або зміни даних про
платника
податку,
які
стосуються
податкового номера та/або найменування
(прізвища, імені та по батькові) платника
податку і не пов’язані з ліквідацією або
реорганізацією платника податку, а також
встановлення розбіжностей чи помилок у
записах
реєстру
платників
податку
проводиться
безоплатна
перереєстрація
платника податку.»»
-4459- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Пункт 183.16 статті 183
викласти в такій редакції: «183.16. Якщо
відповідно до законодавства визначено строк,
на який утворено особу, або строк, після якого
змінюються дані реєстрації платника податку,
реєстрація платником податку діє до
закінчення цього строку.»»
-4460- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У пункті 183.2
статті 183 цифру «10» замінити цифрою «15».
-4461- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У пункті 183.3
статті 183 слова «календарних» замінити на
«робочих».
-4462- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
першому пункту 183.4 статті 183 цифру «10»
замінити цифрою «20».
-4463- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Пункт 183.7
статті 183 викласти в наступній редакції: «У
реєстраційній заяві зазначаються підстави для
реєстрації особи як платника податку.».
-4464- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Абзац третій
пункту 183.9 статті 183 викласти в наступній
редакції: «з першого числа місяця, наступного
за днем спливу 10 робочих днів після подання
реєстраційної заяви до контролюючого органу
або державному реєстратору, у разі
добровільної реєстрації особи як платника
податку на додану вартість, якщо бажаний
(запланований) день реєстрації у заяві не
зазначено;».
-4465- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: 14 «У абзаці
четвертому пункту 183.9 після слів «у разі
переходу осіб на спрощену систему
оподаткування» додати словосполучення «або
зміни ставки єдиного податку».
-4466- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В абзаці другому
підпункту 183.13.2 пункту 183.13 статті 183
слова «п’яти» замінити словом «трьох».
-4467- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В абзаці
четвертому пункту 183.15 статті 183 цифру
«10» замінити цифрою «15».
-4468- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Абзац шостий
пункту 183.15 статті 183 виключити».
-4469- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«У абзаці другому пункту 183.4 статті 183
слова «календарних» замінити на «робочих»;
-4470- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«У абзаці другому пункту 183.4 статті 183
слово «місяця» замінити словом «кварталу»;
-4471- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В абзаці четвертому пункту 183.15 статті
183 словосполучення «10 робочих» замінити
словосполученням «15 календарних»;
-4472- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
першому пункту 183.4 статті 183 цифру «10»
замінити цифрою «20»;
-4473- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
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«У абзаці другому пункту 183.4 статті 183
цифру «10» замінити цифрою «20»;
-4474- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В абзаці четвертому пункту 183.15 статті
183 цифру «10» замінити цифрою «20»»
-4475- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
першому пункту 183.4 статті 183 цифру «10»
замінити цифрою «25»;
-4476- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці другому пункту
183.4 статті 183 цифру «10» замінити цифрою
«25»;
-4477- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В абзаці четвертому пункту 183.15 статті
183 цифру «10» замінити цифрою «25»»;
-4478- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
пункті 183.2 статті 183 Податкового кодексу
України цифру «10» замінити цифрою «30».
-4479- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 183.7 статті 183 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції: «У
реєстраційній заяві зазначаються підстави для
реєстрації особи як платника податку».
-4480- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 183.2 статті 183
цифру «10» замінити цифрою «15».
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-4481- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 183.3 статті 183
слова «календарних» замінити на «робочих»»;
-4482- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Абзац третій пункту 183.9 статті 183
викласти в наступній редакції: «з першого
числа місяця, наступного за днем спливу 10
робочих днів після подання реєстраційної
заяви до контролюючого органу або
державному реєстратору, у разі добровільної
реєстрації особи як платника податку на
додану
вартість,
якщо
бажаний
(запланований) день реєстрації у заяві не
зазначено;»;
-4483- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац перший пункту 183.15 статті 183
викласти в такій редакції:
«У разі зміни платником податку
місцезнаходження (місця проживання) або
його переведення на обслуговування до
іншого контролюючого органу зняття такого
платника з обліку в одному контролюючому
органі і взяття на облік в іншому здійснюється
безоплатно в порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.»
-4484- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац третій пункту 183.15 статті 183
викласти в такій редакції: «Перереєстрація
платника податку здійснюється безоплатно та
з дотриманням правил та у строки, визначені
цією статтею для реєстрації платників
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податку, шляхом внесення відповідного
запису до реєстру платників податку»»
-4485- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«В абзаці четвертому пункту 183.15 статті
183 цифру «10» замінити цифрою «30»»
-4486- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 183.3 статті 183
слова «календарних» замінити на «робочих»
-4487- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац шостий пункту
183.15 статті 183 виключити»
-4488- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У пункті 183.3 статті 183
цифру «10» замінити цифрою «9»»
-4489- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У абзаці третьому пункту
183.9 статті 183 цифру «10» замінити цифрою
«30»»
-4490- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «В абзаці четвертому
пункту 183.15 статті 183 словосполучення «10
робочих» замінити словосполученням «30
календарних»»
-4491- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У пункті 183.2
статті 183 цифру «10» замінити цифрою «20».
230. Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У пункті 183.3
статті 183 словосполучення «10 календарних
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днів» замінити словосполученням «5 робочих
дні».
-4492- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
першому пункту 183.4 статті 183 цифру «10»
замінити цифрою «25».
-4493- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
другому пункту 183.4 статті 183 слово
«місяця» замінити словом «кварталу».
-4494- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
другому пункту 183.5 статті 183 слово
«місяця» замінити словом «кварталу».
-4495- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
третьому пункту 183.9 статті 183 цифру «10»
замінити цифрою «25».
-4496- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці п’ятому
пункту 183.9 слово «місяця» замінити словом
«кварталу».
-4497- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту
законопроект новим пунктом наступного
змісту: «В абзаці другому підпункту 183.13.2
пункту 183.13 статті 183 слова «п’яти»
замінити словом «двох».
-4498- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В абзаці
четвертому пункту 183.15 статті 183 цифру
«10» замінити цифрою «20».
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-4499- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В абзаці
четвертому пункту 183.15 статті 183 цифру
«10» замінити цифрою «20».
-4500- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Пункт 183.16
статті 183 викласти в такій редакції: «183.16.
Якщо відповідно до законодавства визначено
строк, на який утворено особу, або строк,
після якого змінюються дані реєстрації
платника податку, реєстрація платником
податку діє до закінчення цього строку.».
-4501- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«У пункті 183.2 статті 183 цифру «10»
замінити цифрою «30»
-4502- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац другий пункту 185.1 статті 185
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «З метою оподаткування
податком на додану вартість до операцій з
ввезення товарів на митну територію України
та вивезення товарів за межі митної території
України прирівнюється поміщення товарів у
будь-який митний режим, визначений
Митним кодексом України.».
-4503- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац другий пункту
185.1 статті 185 викласти в наступній редакції:
«З метою оподаткування цим податком до
операцій з ввезення товарів на митну
територію України та вивезення товарів за
межі митної території України прирівнюється

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

38. Абзац п’ятий пункту 179.9 статті 179
викласти в такій редакції:
«розрахунки окремих видів доходів
(витрат),
загального
мінімального
податкового зобов’язання мають міститися в
додатках до податкової декларації, що
заповнюються виключно платниками податку
за наявності таких доходів (витрат) або
необхідності розрахунку такого загального
мінімального податкового зобов’язання».
42. У пункті 184.3 статті 184 слова “що
подав заяву про анулювання реєстрації”
замінити словами “який подав заяву про
анулювання реєстрації”.
43. У підпункті “в” пункту 186.3 статті 186
слова “послуги з розроблення, постачання та
тестування” замінити словами “послуги з
розроблення та тестування”.
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поміщення товарів у будь-який митний
режим, визначений згідно з законом.»»
-4504- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Назву статті 185 викласти
в наступній редакції: «Стаття 185. Визначення
об’єкта оподаткування податком на додану
вартість»»
-4505- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Порушення ст. 116
Регламенту

Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
38. Абзац п’ятий пункту 179.9 статті 179
викласти у такій редакції:
«розрахунки окремих видів доходів
(витрат),
загального
мінімального
податкового зобов’язання мають міститися в
додатках до податкової декларації, що
заповнюються виключно платниками податку
за наявності таких доходів (витрат) або
необхідності розрахунку такого загального
мінімального податкового зобов’язання»;
-4506- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Після пункту 24 розділу І доповнити
пунктом 241 такого змісту:
«241. Пункт 179.1 статті 179 доповнити
абзацом такого змісту:
«Голова домогосподарства зобов'язаний
подавати річну декларацію про майновий стан
і доходи домогосподарства (податкову
декларацію) відповідно до цього Кодексу».
-4507- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Відхилено

241

Після пункту
розділу І доповнити
пунктом 242 такого змісту:
«242. Пункт 179.5 статті 179 викласти в
такій редакції:
«179.5.
Податкова
декларація
заповнюється платником податку (в тому
числі головою домогосподарства від імені та в
інтересах домогосподарства) самостійно або
іншою особою, нотаріально уповноваженою
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платником
податку
здійснювати
таке
заповнення, у порядку, передбаченому главою
2 розділу II цього Кодексу.»
-4508- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
42. У підпункті 184.3 статті 184 слова “що
подав заяву про анулювання реєстрації”
замінити словами “який подав заяву про
анулювання реєстрації”.
-4509- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт "г" пункту 184.1 статті 184
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «г) особа, зареєстрована
як платник податку, протягом 24 послідовних
податкових місяців не подає контролюючому
органу декларації з податку на додану вартість
та/або подає таку декларацію (податковий
розрахунок), яка (який) свідчить про
відсутність
постачання/придбання
товарів/послуг,
здійснених
з
метою
формування податкового зобов'язання чи
податкового кредиту;».
-4510- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт "д" пункту 184.1 статті 184
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «д) господарським судом
винесено судове рішення про ліквідацію
юридичної особи – банкрута, яке набрало
законної сили;».
-4511- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац четвертий пункту 184.2 статті 184
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «прийняття рішення
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контролюючим органом про анулювання
реєстрації або подання заяви платником
податку;».
-4512- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 184.10 статті 184 Податкового
кодексу України словосполучення «робочих»
замінити словосполученням «календарних».
-4513- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Підпункт "а" пункту
184.1 статті 184 викласти в наступній редакції:
«а) будь-яка особа, зареєстрована як платник
податку протягом попередніх 12 місяців,
подала заяву про анулювання реєстрації, за
умови сплати суми податкових зобов'язань у
випадках, визначених цим розділом;»»
-4514- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Підпункт "е" пункту
184.1 статті 184 викласти в наступній редакції:
«е) платник податку ліквідується за рішенням
суду (фізична особа позбувається статусу
суб'єкта господарювання), що набрало
законної сили або особу звільнено від сплати
податку чи її податкову реєстрацію
анульовано (скасовано, визнано недійсною) за
рішенням суду, що набрало законної сили;»»
-4515- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац п’ятий пункту
184.2 статті 184 викласти в наступній редакції:
«зазначену в судовому рішенні, що набрало
законної сили»»
-4516- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 184.10 статті 184
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словосполучення
«трьох»
замінити
словосполученням «двох»»
-4517- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Підпункт "ґ" пункту 184.1 статті 184
викласти в наступній редакції:
«ґ) установчі документи будь-якої особи,
зареєстрованої як платник податку, визнані
недійсними за рішенням суду, що набрало
законної сили;»»
-4518- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Підпункт "а" пункту 184.1 статті 184
викласти в наступній редакції:
«а) будь-яка особа, зареєстрована як
платник податку протягом попередніх 12
місяців, подала заяву про анулювання
реєстрації, за умови сплати суми податкових
зобов'язань у випадках, визначених цим
розділом;»»
-4519- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

20. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«Абзац п’ятий пункту 184.2 статті 184
викласти в наступній редакції:
«зазначену в судовому рішенні, яке
набрало законної сили;»»
-4520- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Підпункт «ґ» пункту
184.1 статті 184 викласти в наступній редакції:
«ґ) установчі документи будь-якої особи,
зареєстрованої як платник податку, визнані
недійсними за рішенням суду, що набрало
законної сили;»»
-4521- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Абзац п’ятий пункту
184.2 статті 184 викласти в наступній редакції:
«зазначену в судовому рішенні, яке набрало
законної сили;»»
-4522- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У пункті 184.10 статті 184
словосполучення «трьох робочих» замінити
словосполученням «п’яти календарних»»
-4523- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У пункті 184.10 статті 184
словосполучення «трьох робочих» замінити
словосполученням «п’яти календарних»»
-4524- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Абзац п’ятий
пункту 184.2 статті 184 викласти в наступній
редакції: «зазначену в судовому рішенні, яке
набрало законної сили;».
-4525- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У пункті 184.10
статті 184 словосполучення «трьох» замінити
словосполученням «двох».
-4526- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«У
пункті
184.10
статті
184
словосполучення
«робочих»
замінити
словосполученням «календарних»»;
-4527- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Підпункт "д" пункту 184.1 статті 184
викласти в наступній редакції:
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«д) господарським судом винесено судове
рішення про ліквідацію юридичної особи –
банкрута, яке набрало законної сили;»»
-4528- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац перший пункту 184.1 статті 184
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «184.1. Реєстрація діє
включно до дати анулювання реєстрації
платника податку, яка проводиться шляхом
виключення з реєстру платників податку і
відбувається у разі якщо:».
-4529- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Абзац другий пункту 184.2 статті 184
викласти в наступній редакції: «Якщо щодо
особи, зареєстрованої платником податку до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, внесено запис про державну
реєстрацію припинення юридичної особи
(крім перетворення) або підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця або
якщо до реєстру платників єдиного податку
внесено запис про застосування спрощеної
системи оподаткування, що не передбачає
сплати податку на додану вартість,
анулювання
реєстрації
проводиться
контролюючим
органом
на
підставі
відповідних відомостей, отриманих згідно із
Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань" або за даними
реєстру
платників
єдиного
податку
автоматично.»;
-4530- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
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«У
пункті
184.10
статті
184
словосполучення «трьох робочих» замінити
словосполученням «семи календарних»»
-4531- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Підпункт "е" пункту 184.1 статті 184
викласти в наступній редакції:
«е) платник податку ліквідується за
рішенням суду (фізична особа позбувається
статусу суб'єкта господарювання), що набрало
законної сили або особу звільнено від сплати
податку чи її податкову реєстрацію
анульовано (скасовано, визнано недійсною) за
рішенням суду, що набрало законної сили;»»
-4532- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Пункт 184.4 статті 184 викласти в
наступній редакції:
«184.4. У разі відсутності законних підстав
для анулювання реєстрації контролюючий
орган протягом 10 календарних днів після
надходження заяви платника податку про
анулювання
реєстрації
подає
такому
платникові податку вмотивовану письмову
відмову
в
анулюванні
реєстрації
з
поясненнями із зазначеного питання.»»
-4533- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Абзац другий
пункту 184.2 статті 184 викласти в наступній
редакції: «Якщо щодо особи, зареєстрованої
платником податку до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань,
внесено запис про державну реєстрацію
припинення
юридичної
особи
(крім
перетворення)
або
підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця або
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якщо до реєстру платників єдиного податку
внесено запис про застосування спрощеної
системи оподаткування, що не передбачає
сплати податку на додану вартість,
анулювання
реєстрації
проводиться
контролюючим
органом
на
підставі
відповідних відомостей, отриманих згідно із
Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань" або за даними
реєстру
платників
єдиного
податку
автоматично.».
-4534- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У пункті 184.10
статті 184 словосполучення «робочих»
замінити словосполученням «календарних».
-4535- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Абзац перший пункту 184.1 статті 184
викласти в наступній редакції:
«184.1. Реєстрація діє включно до дати
анулювання реєстрації платника податку, яка
проводиться шляхом виключення з реєстру
платників податку і відбувається у разі якщо:»
-4536- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
43. У підпункті “в” пункту 186.3 статті 186
слова “послуги з розроблення, постачання та
тестування” замінити словами “послуги з
розроблення та тестування”.
-4537- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Підпункт «в» пункту
186.1 статті 186 викласти в наступній редакції:
«в) місце, де провадиться складання, монтаж
чи встановлення, у разі якщо товари
складаються,
монтуються
або
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встановлюються (з випробуванням чи без
нього) продавцем або від його імені;»»
-4538- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт "а" пункту 186.3 статті 186
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «а) надання майнових
прав інтелектуальної власності, створення за
замовленням та використання об'єктів права
інтелектуальної власності, у тому числі за
ліцензійними договорами, а також надання
та/або передача права на скорочення викидів
парникових газів (вуглецевих одиниць);».
-4539- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт "в" пункту 186.3 статті 186
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «в) консультаційні,
інжинірингові, інженерні, бухгалтерські,
аудиторські, актуарні, а також послуги з
розроблення, постачання та тестування
програмного забезпечення, з оброблення
даних та надання консультацій з питань
інформатизації, надання інформації та інших
послуг у сфері інформатизації, у тому числі з
використанням комп'ютерних систем;».
-4540- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Підпункт "г" пункту 186.3 статті 186
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «г) надання персоналу, у
тому числі якщо персонал працює за місцем
здійснення
господарської
діяльності
покупця;».
-4541- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Підпункт «б» пункту
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186.1 статті 186 викласти в наступній редакції:
«б) місцеперебування товарів на час початку
їх перевезення або пересилання, у разі якщо
товари перевозяться або пересилаються
продавцем, покупцем чи третьою особою;»»
-4542- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 186.2.2. статті 186 Податкового
кодексу України викласти в наступній
редакції:
«186.2.2.
фактичне
місцезнаходження нерухомого майна, у тому
числі такого, що будується, для тих послуг, які
пов'язані з нерухомим майном: а) послуг
агентств нерухомості; б) послуг з підготовки
та проведення будівельних робіт; в) інших
послуг за місцезнаходженням нерухомого
майна, у тому числі такого, що будується;».
-4543- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
44. В абзаці першому пункту 187.10 статті
187 слова “інші житлово-комунальні послуги,
перелік яких визначений законом, замінити
словами “інші житлово-комунальні послуги,
перелік
яких
визначений
законом,
нараховують
плату
за
абонентське
обслуговування”;
-4544- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

44. В абзаці першому пункту 187.10 статті
187 слова “інші житлово-комунальні послуги,
перелік яких визначений законом" замінити
словами “інші житлово-комунальні послуги,
перелік
яких
визначений
законом,
нараховують
плату
за
абонентське
обслуговування”.

Відхилено

Після пункту 24 доповнити новим пунктом
такого змісту:
“25. Статтю 187 доповнити пунктом 187.12
такого змісту:
“187.12. Датою виникнення податкових
зобов'язань у разі постачання житла (об’єктів
житлового фонду), будівництво якого
фінансується шляхом залучення коштів
юридичних та фізичних осіб у будівництво
такого житла (об’єктів житлового фонду), є
дата фактичної передачі платником податку

1350

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

права на розпорядження таким житлом
(об’єктом житлового фонду) як власник”.
-4545- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376)

Відхилено

Стаття 187. Дата виникнення податкових
зобов'язань
…
187.10. Платники податку, які постачають
теплову енергію, природний газ (крім
скрапленого),
надають
послуги
з
транспортування та/або розподілу природного
газу, інші житлово-комунальні послуги,
перелік
яких
визначений
законом,
нараховують
плату
за
абонентське
обслуговування, послуги (роботи), вартість
яких включається до складу плати за послугу
з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій чи послугу з
управління багатоквартирним будинком,
фізичним особам, бюджетним установам,
незареєстрованим як платники податку, а
також житлово-експлуатаційним конторам,
управителям багатоквартирних будинків,
квартирно-експлуатаційним
частинам,
об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків, іншим платникам податку, які
здійснюють збір коштів від зазначених
покупців
з
метою
подальшого
їх
перерахування продавцям таких товарів
(надавачам послуг) у рахунок компенсації їх
вартості, визначають дату виникнення
податкових зобов’язань та податкового
кредиту за касовим методом.
-4546- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 187. Дата виникнення податкових
зобов'язань
…
187.10. Платники податку, які постачають
теплову енергію, природний газ (крім
скрапленого),
надають
послуги
з
транспортування та/або розподілу природного
газу, інші житлово-комунальні послуги,
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перелік
яких
визначений
законом,
нараховують
плату
за
абонентське
обслуговування, послуги (роботи), вартість
яких включається до складу плати за послугу
з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій чи послугу з
управління багатоквартирним будинком,
фізичним особам, бюджетним установам,
незареєстрованим як платники податку, а
також житлово-експлуатаційним конторам,
управителям багатоквартирних будинків,
квартирно-експлуатаційним
частинам,
об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків, іншим платникам податку, які
здійснюють збір коштів від зазначених
покупців
з
метою
подальшого
їх
перерахування продавцям таких товарів
(надавачам послуг) у рахунок компенсації їх
вартості, визначають дату виникнення
податкових зобов’язань та податкового
кредиту за косовим методом
Коментар Комітету (п.187.10 пропонують
викласти у новій редакції)
-4547- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Пункт 187.4 статті 187 викласти в
наступній редакції: «187.4. У разі якщо
постачання товарів/послуг через торговельні
автомати здійснюється з використанням
жетонів, талонів, карток або інших замінників
національної валюти, датою збільшення
податкових зобов'язань вважається дата
постачання таких жетонів, талонів, карток або
інших замінників національної валюти.»»
-4548- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Пункт 187.2 статті 187
викласти в наступній редакції: «187.2. У разі
постачання
товарів
або
послуг
з
використанням торговельних автоматів або

1352

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

іншого подібного устаткування, що не
передбачає наявності касового апарата,
контрольованого уповноваженою на це
фізичною особою, датою виникнення
податкових зобов'язань вважається дата
виймання з таких торговельних апаратів або
подібного устаткування грошової виручки.
Правила
інкасації
цієї
виручки
встановлюються
Національним
банком
України.»»
-4549- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Пункт 187.3 статті 187
викласти в наступній редакції: «187.3. У разі
постачання товарів за договорами товарного
кредиту (товарної позики, розстрочки), умови
яких передбачають сплату та/або нарахування
відсотків, датою збільшення податкових
зобов'язань у частині таких відсотків
вважається дата їх нарахування згідно з
умовами відповідного договору.»»
-4550- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац перший пункту
187.9 статті 187 викласти в наступній редакції:
«187.9. Датою виникнення податкових
зобов'язань
виконавця
довгострокових
договорів (контрактів) є дата фактичної
передачі виконавцем результатів робіт за
цими договорами (контрактами).»»
-4551- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт а) пункту 187.1. статті 187
викласти в такій редакції:
«а) дата зарахування коштів від
покупця/замовника на банківський рахунок
платника податку як оплата товарів/послуг,
що підлягають постачанню, та/або дата зміни
обсягу прав та зобов’язань щодо коштів між
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сторонами
товарних
операцій,
що
відображається в системі клірингового обліку,
а в разі постачання товарів/послуг за готівку, дата оприбуткування коштів у касі платника
податку, а в разі відсутності такої - дата
інкасації готівки у банківській установі, що
обслуговує платника податку;»
-4552- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«після пункту 187.11. статті 187 доповнити
новим 187.12 пунктом такого змісту:
«187.12. Датою виникнення податкових
зобов'язань з постачання товарів/послуг, що
здійснюються за деривативними контрактами
та деривативними цінними паперами, є дата
передачі базового активу. Датою передачі
базового активу вважається дата, визначена
відповідно до підпункту “б” пункту 187.1 цієї
статті.»
-4553- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«після пункту 187.17. статті 187 доповнити
новим 187.18. пунктом такого змісту:
«189.18. Базою оподаткування для
операцій з постачання товарів/послуг, що
здійснюються за деривативними контрактами
та деривативними цінними паперами, є ціна
(договірна
вартість)
базового
активу,
визначена сторонами під час укладення
відповідного деривативного контракту або
проспектом
(рішенням
про
емісію)
деривативних цінних паперів або визначена
під
час
укладення
між
сторонами
деривативного
контракту
відповідного
договору (правочину), на підставі якого
здійснюється постачання товарів / послуг.»
-4554- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: 16
«Пункт 187.11 статті 187 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«187.11. Попередня (авансова) оплата вартості
товарів, що вивозяться за межі митної
території України чи ввозяться на митну
територію України, не змінює значення сум
податку, які відносяться до податкового
кредиту або податкових зобов'язань платника
податку такого експортера або імпортера.».
-4555- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Абзац четвертий пункту 187.1 статті 187
викласти в наступній редакції: «За операціями
з виконання підрядних будівельних робіт
суб'єкти підприємницької діяльності можуть
застосовувати касовий метод податкового
обліку відповідно до підпункту 14.1.266
пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.»;
-4556- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Абзац другий пункту 187.10 статті 187
викласти в наступній редакції: «Зазначене
правило визначення дати виникнення
податкових зобов'язань поширюється також
на операції з постачання зазначених
товарів/послуг для житлово-експлуатаційних
контор,
управителів
багатоквартирних
будинків та бюджетних установ, що
отримують такі товари/послуги, якщо вони
зареєстровані як платники податку на додану
вартість.»;
-4557- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Пункт 187.7 статті 187 викласти в
наступній редакції:
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«187.7. Датою виникнення податкових
зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з
оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата
зарахування цих коштів на банківський
рахунок платника податку або дата отримання
відповідної компенсації у будь-якій іншій
формі, включаючи зменшення заборгованості
такого
платника
податку
за
його
зобов'язаннями перед бюджетом.»»
-4558- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Пункт 187.11 статті 187 викласти в
наступній редакції:
«187.11. Попередня (авансова) оплата
вартості товарів, що вивозяться за межі митної
території України чи ввозяться на митну
територію України, не змінює значення сум
податку, які відносяться до податкового
кредиту або податкових зобов'язань платника
податку такого експортера або імпортера.»»
-4559- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «Пункт 187.11
статті 187 викласти в наступній редакції:
«187.11. Попередня (авансова) оплата вартості
товарів, що вивозяться за межі митної
території України чи ввозяться на митну
територію України, не змінює значення сум
податку, які відносяться до податкового
кредиту або податкових зобов'язань платника
податку такого експортера або імпортера.».
-4560- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
45. Абзац перший пункту 188.1 статті 188
викласти у такій редакції::
"188.1. База оподаткування операцій з
постачання
товарів/послуг
визначається
виходячи з їх договірної вартості з

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

45. Абзац перший пункту 188.1 статті 188
викласти в такій редакції:
"188.1. База оподаткування операцій з
постачання
товарів/послуг
визначається
виходячи з їх договірної вартості з
урахуванням загальнодержавних податків та
зборів (крім акцизного податку, який
нараховується відповідно до підпунктів
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урахуванням загальнодержавних податків та
зборів (крім акцизного податку, який
нараховується відповідно до підпунктів
213.1.9 і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу, збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування, що справляється з
вартості послуг стільникового рухомого
зв’язку, податку на додану вартість та
акцизного податку на спирт етиловий, що
використовується виробниками - суб’єктами
господарювання для виробництва лікарських
засобів, у тому числі компонентів крові і
вироблених з них препаратів (крім лікарських
засобів у вигляді бальзамів та еліксирів) ;
-4561- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Після пункту 24 розділу I законопроекту
доповнити новим пунктом 25 такого змісту:
«25. В абзаці першому пункту 188.1 статті
188 слова «на реалізацію суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів» замінити словами «,
який нараховується на реалізований товар
відповідно до підпунктів 213.1.9 і 213.1.14
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу»;
-4562- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
46. Статтю 189 доповнити пунктом 189.18
такого змісту:
“189.18. У разі постачання тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, для яких встановлені
максимальні роздрібні ціни, при їх постачанні
на митній території України, базою
оподаткування є максимальна роздрібна ціна
таких товарів без урахування податку на
додану вартість”;
-4563- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

213.1.9 і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу, збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування, що справляється з
вартості послуг стільникового рухомого
зв’язку, податку на додану вартість та
акцизного податку на спирт етиловий, що
використовується виробниками - суб’єктами
господарювання для виробництва лікарських
засобів, у тому числі компонентів крові і
вироблених з них препаратів (крім лікарських
засобів у вигляді бальзамів та еліксирів) ".

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

46. Статтю 189 доповнити пунктом 189.18
такого змісту:
“189.18. У разі постачання тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, для яких встановлені
максимальні роздрібні ціни, при їх постачанні
на митній території України, базою
оподаткування є максимальна роздрібна ціна
таких товарів без урахування податку на
додану вартість”.

Відхилено
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1. Доповнити розділ І проекту Закону в
частині внесення змін до Податкового кодексу
України новим пунктом 25 у такій редакції:
«25. Статтю 189 доповнити пунктом 189.18
такого змісту:
«189.18. У разі постачання тютюнових
виробів,
тютюну
та/або
промислових
замінників тютюну, для яких встановлені
максимальні
роздрібні
ціни,
базою
оподаткування є максимальна роздрібна ціна
без урахування податку на додану вартість.»;
У зв’язку з цим пункти двадцять п’ятийшістдесят п’ятий проекту Закону вважати
пунктами двадцять шостим-шістдесят шостим
відповідно.
-4564- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Розділ І законопроекту після пункту
двадцять четвертого доповнити новим
пунктом такого змісту:
«24-1. Пункт 189.17 статті 189 доповнити
абзацом такого змісту:
У разі вивезення зернових культур
товарних позицій 1001-1008 згідно з УКТЗЕД
та технічних культур товарних позицій 1205 і
1206 згідно з УКТЗЕД за межі митної
території України в митному режимі експорту
базою оподаткування є договірна вартість
таких товарів, а для самостійно виготовлених
товарів – не нижче звичайних цін.»
-4565- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 189.9 статті 189 Податкового
кодексу України викласти в наступній
редакції: «189.9. У разі якщо основні
виробничі
або
невиробничі
засоби,
сільськогосподарські
рослини,
тварини
платника
податку
ліквідуються
за
самостійним рішенням платника податку,
така ліквідація для цілей оподаткування
розглядається як постачання: для основних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виробничих або невиробничих засобів – за
звичайними цінами, але не нижче балансової
вартості на момент їх ліквідації; для
сільськогосподарських рослин, тварин (крім
тих, що відносяться до абзацу другого цього
пункту) – за цінами придбання товарів/послуг,
що придбані з податком на додану вартість та
використані для виробництва (вирощування)
таких сільськогосподарських рослин, тварин,
та які не були включені до вартості інших
товарів/послуг, операції з постачання яких
підлягають
оподаткуванню.
Положення
абзацу першого-третього цього пункту не
застосовується, за умови якщо: а) основні
виробничі або невиробничі засоби, що не
відносяться до підпункту «б» цього пункту,
ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або
зруйнуванням, внаслідок дії обставин
непереборної сили, в інших випадках, коли
така ліквідація здійснюється без згоди
платника податку, у тому числі в разі
викрадення
необоротних
активів,
що
підтверджується відповідно до законодавства
або
коли
платник
податку
подає
контролюючому
органу
відповідний
документ про знищення, розібрання або
перетворення основних виробничих або
невиробничих засобів у інший спосіб,
внаслідок чого такі активи не можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням;
б)
сільськогосподарські
рослини ліквідуються у зв’язку з їх
знищенням, або загибеллю внаслідок дії
обставин
непереборної
сили,
або
сільськогосподарські тварини ліквідуються у
зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним
забоєм внаслідок дії обставин непереборної
сили, у зв'язку з чим такі рослини тварини не
можуть використовуватися за первісним
призначенням,
що
підтверджується
відповідними документами та платник
податку у податковій звітності за звітний
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(податковий) період, в якому виникли
обставини передбачені цим підпунктом,
зазначив інформацію про такі обставини та
довідково зазначив суму податку, що не
нарахована у зв'язку із застосуванням цього
підпункту.»
-4566- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац п’ятий пункту
189.3 статті 189 викласти в наступній редакції:
«для осіб, які не зареєстровані як платники
податку на додану вартість, виходячи з ціни,
яка зазначена у договорі купівлі-продажу, але
не нижче ринкової вартості такого
транспортного засобу, розрахованої суб'єктом
оціночної
діяльності,
уповноваженим
здійснювати оцінку відповідно до закону;»»
-4567- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац шостий пункту
189.3 статті 189 викласти в наступній редакції:
«для платників податку на додану вартість
виходячи з договірної (контрактної) вартості,
але не нижче звичайних цін.»»
-4568- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці восьмому пункту
189.3 статті 189 слово «року» замінити на «7
місяців»»
-4569- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Пункт 189.7 статті 188
викласти в наступній редакції: «189.7. У разі
якщо платник податку здійснює операції з
постачання товарів/послуг, які згідно із
статтею 185 цього Кодексу є об'єктом
оподаткування, під забезпечення боргових
зобов'язань покупця, які надані такому
платнику податку у формі простого або
переказного векселя, або інших боргових
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інструментів (далі - вексель), випущених
таким покупцем або третьою особою, базою
оподаткування
є
договірна
вартість,
визначена в порядку, встановленому пунктом
188.1 статті 188 цього Кодексу, без
урахування дисконтів або інших знижок з
номіналу такого векселя, а за процентними
векселями - така договірна вартість, збільшена
на суму процентів, нарахованих або таких, що
повинні бути нараховані на суму номіналу
такого векселя.»»
-4570- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: ««189.10. У разі якщо
внаслідок ліквідації необоротних активів
отримуються
комплектувальні
вироби,
складові частини, компоненти або інші
відходи,
які
оприбутковуються
на
матеріальних
рахунках
з
метою
їх
використання в господарській діяльності
платника, на ці операції не нараховуються
податкові зобов'язання.»»
-4571- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац другий пункту
189.15 статті 189 викласти в наступній
редакції: «Якщо за цим майном суми податку
були включені до складу податкового кредиту
банком, іншою фінансовою установою,
застосовуються положення пункту 198.5
статті 198 цього Кодексу.»»
-4572- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 27 законопроекту викласти в
наступній редакції: «27. Доповнити пункт
189.17 статті 189 новим абзацом такого
змісту: «У разі вивезення товарів, зазначених
у товарних групах 1-22, 24 згідно з УКТ ЗЕД,
за межі митної території України в митному
режимі експорту базою оподаткування є
договірна вартість таких товарів, а для
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самостійно виготовлених товарів – не нижче
звичайних цін.».»
-4573- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
восьмому пункту 189.3 статті 189 слово
«року» замінити на «6 місяців».
-4574- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 189.9 статті 189 викласти в такій
редакції:
«189.9. У разі якщо основні виробничі або
невиробничі засоби, сільськогосподарські
рослини, насадження, тварини платника
податку ліквідуються за самостійним
рішенням платника податку, така ліквідація
для цілей оподаткування розглядається як
постачання:
- для основних виробничих або
невиробничих засобів – за звичайними
цінами, але не нижче балансової вартості на
момент їх ліквідації;
- для сільськогосподарських рослин,
насаджень, тварин (крім тих, що відносяться
до абзацу другого цього пункту) – за цінами
придбання товарів/послуг, що придбані з
податком на додану вартість та використані
для виробництва (вирощування) таких
сільськогосподарських рослин, насаджень,
тварин, та які не були включені до вартості
інших товарів/послуг, операції з постачання
яких підлягають оподаткуванню.
Положення абзацу першого-третього
цього пункту не застосовується, за умови
якщо:
а) основні виробничі або невиробничі
засоби, що не відносяться до підпункту «б»
цього пункту, ліквідуються у зв’язку з їх
знищенням або зруйнуванням, внаслідок дії
обставин непереборної сили, в інших
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випадках, коли така ліквідація здійснюється
без згоди платника податку, у тому числі в разі
викрадення
необоротних
активів,
що
підтверджується відповідно до законодавства
або
коли
платник
податку
подає
контролюючому
органу
відповідний
документ про знищення, розібрання або
перетворення основних виробничих або
невиробничих засобів у інший спосіб,
внаслідок чого такі активи не можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням;
б)
сільськогосподарські
рослини,
насадження ліквідуються у зв’язку з їх
знищенням, або загибеллю внаслідок дії
обставин
непереборної
сили,
або
сільськогосподарські тварини ліквідуються у
зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним
забоєм внаслідок дії обставин непереборної
сили, у зв'язку з чим такі рослини,
насадження,
тварини
не
можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням,
що
підтверджується
відповідними документами та платник
податку у податковій звітності за звітний
(податковий) період, в якому виникли
обставини передбачені цим підпунктом,
зазначив інформацію про такі обставини та
довідково зазначив суму податку, що не
нарахована у зв'язку із застосуванням цього
підпункту.».
Відповідно змінити нумерацію.
-4575- Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Підласа Р. А. (р.к. №100), Н.д.
Кисилевський Д. Д. (р.к. №239), Н.д.
Мовчан О. В. (р.к. №351), Н.д. Кицак Б. В.
(р.к. №269), Н.д. Марчук І. П. (р.к. №394)
Після пункту 24 Розділу І доповнити
новим пунктом такого змісту:
«25. У пункті 189.9 статті 189 слова
«основні виробничі або невиробничі засоби»
у
всіх
відмінках
замінити
словами

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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«необоротні
активи»
у
відповідних
відмінках».
У зв’язку з цим пункти 25-57 Розділу І
законопроекту вважати пунктами 26-58.
-4576- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 189.2 статті 189 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«189.2. Вартість тари, яка згідно з умовами
договору (контракту) визначена як зворотна
(заставна), до бази оподаткування не
включається. У разі якщо у строк більше ніж
12
календарних
місяців
з
моменту
надходження зворотної тари вона не
повертається відправнику, вартість цієї тари
включається
до
бази
оподаткування
отримувача.»
-4577- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзаці восьмому пункту 189.3 статті 189
Податкового кодексу України слово «року»
замінити на «11 місяців».
-4578- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

. Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац перший пункту 189.4 статті 188
Податкового кодексу України викласти в
наступній
редакції:
«189.4.
Базою
оподаткування для товарів/послуг, які
передаються/отримуються у межах договорів
комісії (консигнації), поруки, довірчого
управління, є вартість постачання цих
товарів/послуг,
визначена
у
порядку,
встановленому статтею 188 цього Кодексу.»
-4579- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 189.8 статті 188 Податкового кодексу
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України викласти в наступній редакції:
«189.8. На номінал векселя, у тому числі з
урахуванням процентів або без урахування
дисконтів,
податкові
зобов'язання
не
нараховуються.»
-4580- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 189.12 статті 189 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«189.12. У випадках, коли платник податку
здійснює операції з постачання особам, які не
зареєстровані
як
платники
податку,
сільськогосподарської продукції та продуктів
її
переробки,
раніше
придбаних
(заготовлених) таким платником податку у
фізичних осіб, які не є платниками цього
податку, об'єктом оподаткування є торгова
націнка (надбавка), встановлена таким
платником податку.».
-4581- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 189.15 статті 189 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«189.15. У разі постачання (продажу,
відчуження іншим способом) банками та
іншими фінансовими установами майна,
набутого ними у власність внаслідок
звернення стягнення на це майно, базою
оподаткування є позитивна різниця між ціною
постачання та ціною придбання такого майна.
Ціна придбання визначається як вартість
майна, за якою таке майно набуте у власність.
У разі придбання майна у платника податку
ціна придбання цього майна визначається з
урахуванням податку на додану вартість.
Якщо за таким майном суми податку були
включені до складу податкового кредиту
банком, іншою фінансовою установою,

1365

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

застосовуються положення пункту
статті 198 цього Кодексу.».
-4582- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

198.5
Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Доповнити пункт 189.17 статті 189
Податкового кодексу України новим абзацом
такого змісту: «У разі вивезення товарів,
зазначених у товарних групах 1-21, 23-24
згідно з УКТ ЗЕД, за межі митної території
України в митному режимі експорту базою
оподаткування є договірна вартість таких
товарів, а для самостійно виготовлених
товарів – не нижче звичайних цін.».
-4583- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Абзац перший пункту 189.3 статті 189
викласти в наступній редакції:
«189.3. У разі якщо платник податку
провадить підприємницьку діяльність з
постачання вживаних товарів (комісійну
торгівлю), що прийняті за договором комісії в
осіб, не зареєстрованих як платники податку,
базою оподаткування є комісійна винагорода
цього платника податку.»»;
-4584- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці восьмому пункту
189.3 статті 189 слово «року» замінити на «10
місяців»;
-4585- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Абзац другий пункту 189.4 статті 188
викласти в наступній редакції: «Дата
збільшення податкових зобов'язань та
податкового кредиту платників податку на
додану
вартість,
які
здійснюють
постачання/отримання
товарів/послуг
у
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межах договорів комісії (консигнації), поруки,
доручення, довірчого управління, інших
цивільно-правових договорів та без права
власності
на
такі
товари/послуги,
визначається за правилами, встановленими
статтями 187 і 198 цього Кодексу.»;
-4586- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 26 законопроекту викласти в
наступній редакції:
«26. Пункт 189.9 статті 189 викласти в
такій редакції:
«189.9. У разі якщо основні виробничі або
невиробничі засоби, сільськогосподарські
рослини, насадження, тварини платника
податкуліквідуються
за
самостійним
рішенням платника податку, така ліквідація
для цілей оподаткування розглядається як
постачання:
- для основних виробничих або
невиробничих засобів – за звичайними
цінами, але не нижче балансової вартості
таких засобів на момент їх ліквідації;
- для сільськогосподарських рослин,
насаджень, тварин (крім тих, що відносяться
до абзацу другого цього пункту) – за цінами
придбання товарів/послуг, що придбані з
податком на додану вартість та використані
для
виробництва
(вирощування)
цих
сільськогосподарських рослин, насаджень,
тварин, та які не були включені до вартості
інших товарів/послуг, операції з постачання
яких підлягають оподаткуванню.
Положення абзацу першого-третього
цього пункту не застосовується, за умови
якщо:
а) основні виробничі або невиробничі
засоби, що не відносяться до підпункту «б»
цього пункту, ліквідуються у зв’язку з їх
знищенням або зруйнуванням, внаслідок дії
обставин непереборної сили, в інших
випадках, коли така ліквідація здійснюється

1367

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

без згоди платника податку, у тому числі в разі
викрадення
необоротних
активів,
що
підтверджується відповідно до законодавства
або
коли
платник
податку
подає
контролюючому
органу
відповідний
документ про знищення, розібрання або
перетворення основних виробничих або
невиробничих засобів у інший спосіб,
внаслідок чого такі активи не можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням;
б)
сільськогосподарські
рослини,
насадження ліквідуються у зв’язку з їх
знищенням, або загибеллю внаслідок дії
обставин
непереборної
сили,
або
сільськогосподарські тварини ліквідуються у
зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним
забоєм внаслідок дії обставин непереборної
сили, у зв'язку з чим такі рослини,
насадження,
тварини
не
можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням,
що
підтверджується
відповідними документами та платник
податку у податковій звітності за звітний
(податковий) період, в якому виникли
обставини передбачені цим підпунктом,
зазначив інформацію про такі обставини та
довідково зазначив суму податку, що не
нарахована у зв'язку із застосуванням цього
підпункту.»;
-4587- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«189.13. У разі постачання відповідно до
Закону
України
"Про
автомобільний
транспорт" квитків на проїзд в автобусах та на
перевезення багажу базою оподаткування є
винагорода, яка включає автостанційний збір.
До бази оподаткування не включається
вартість перевезення, що перераховується
перевізнику, та сума витрат на страхування
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пасажирів, яка перераховується страховій
компанії.»;
-4588- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Пункт 189.16 статті 189 викласти в
наступній
редакції:
«189.16.
База
оподаткування операцій з постачання послуг з
перевезення (переміщення, транспортування)
природного
газу
транскордонними
газопроводами (транспортування природного
газу територією України в митному режимі
транзиту відповідно до положень Митного
кодексу
України),
що
виконуються
(надаються)
публічним
акціонерним
товариством
"Національна
акціонерна
компанія "Нафтогаз України", визначається
виходячи із договірної (контрактної) вартості
з урахуванням загальнодержавних податків та
зборів.»;
-4589- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Пункт 27 законопроекту викласти в
наступній редакції:
«27. Доповнити пункт 189.17 статті 189
новим абзацом такого змісту: «У разі
вивезення товарів, зазначених у товарних
групах 1-23 згідно з УКТ ЗЕД, за межі митної
території України в митному режимі експорту
базою оподаткування є договірна вартість
таких товарів, а для самостійно виготовлених
товарів – не нижче звичайних цін.»;
-4590- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Пункт 189.1 статті 189
викласти в наступній редакції:
«189.1. У разі здійснення операцій
відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього
Кодексу база оподаткування за необоротними
активами визначається виходячи з балансової
(залишкової) вартості, що склалася станом на
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початок звітного (податкового) періоду,
протягом якого здійснюються ці операції (у
разі відсутності обліку необоротних активів виходячи із звичайної ціни), а за
товарами/послугами - виходячи з вартості їх
придбання.»»
-4591- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац третій пункту 189.3 статті 189
викласти в наступній редакції: «Датою
збільшення податкових зобов'язань платника
податку є дата, що визначена за правилами,
встановленими пунктом 187.1 статті 187 цього
Кодексу.»»
-4592- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У абзаці восьмому пункту 189.3 статті 189
слово «року» замінити на «8 місяців»»
-4593- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац другий пункту 189.5 статті 189
викласти в наступній редакції: «Ціна
придбання визначається як вартість товарів, за
якою ці товари були повернуті лізингодавцю,
а саме як первісна вартість товарів (об’єкта
фінансового лізингу) за вирахуванням
сплачених лізингових платежів у частині
компенсації вартості об’єкта фінансового
лізингу. У разі придбання товарів у платника
податку ціна придбання визначається з
урахуванням податку на додану вартість.»»
-4594- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац другий пункту 189.9 статті 189
викласти в наступній редакції:
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«Норма цього пункту не поширюється на
випадки, при яких основні виробничі або
невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх
знищенням або зруйнуванням внаслідок дії
обставин непереборної сили, в інших
випадках, коли така ліквідація здійснюється
без згоди платника податку, у тому числі в разі
викрадення основних виробничих або
невиробничих засобів, що підтверджується
відповідно до законодавства або коли платник
податку подає контролюючому органу
відповідний
документ
про
знищення,
розібрання або перетворення основних
виробничих або невиробничих засобів у
інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням.»»
-4595- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац перший пункту 189.15 статті 189
викласти в наступній редакції:
«189.15. У разі постачання (продажу,
відчуження іншим способом) банками та
іншими фінансовими установами майна,
набутого ними у власність внаслідок
звернення стягнення на таке майно, базою
оподаткування є позитивна різниця між ціною
постачання та ціною придбання цього майна.
Ціна придбання визначається як вартість
майна, за якою це майно набуте у власність. У
разі придбання майна у платника податку ціна
придбання визначається з урахуванням
податку на додану вартість»»
-4596- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Доповнити пункт 189.17 статті 189 новим
абзацом такого змісту: «У разі вивезення
товарів, зазначених у товарних групах 1-21, 23
згідно з УКТ ЗЕД, за межі митної території
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України в митному режимі експорту базою
оподаткування є договірна вартість таких
товарів, а для самостійно виготовлених
товарів – не нижче звичайних цін.».»
-4597- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац другий пункту 189.3 статті 189
викласти в наступній редакції:
«У випадках, коли платник податку
здійснює діяльність з постачання вживаних
товарів, придбаних у осіб, які не зареєстровані
як платники податку на додану вартість, за
договорами, що передбачають перехід права
власності на такі товари, базою оподаткування
є позитивна різниця між ціною продажу та
ціною придбання таких товарів, визначена у
порядку, встановленому цим розділом.»»
-4598- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У абзаці восьмому пункту
189.3 статті 189 слово «року» замінити на «9
місяців»»
-4599- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
««Абзац перший пункту 189.5 статті 188
викласти в наступній редакції:
«У разі постачання товарів, які були
повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю
за договором фінансового лізингу у зв’язку з
його
невиконанням
чи
неналежним
виконанням (у тому числі повернуті на
підставі виконавчого напису нотаріуса), та
при цьому лізингодавцем за операцією з
повернення таких товарів до складу
податкового кредиту не включалися суми
податку, базою оподаткування є позитивна
різниця між ціною постачання та ціною
придбання цих товарів.»»
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-4600- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац перший пункту 189.9 статті 189
викласти в наступній редакції: «189.9. У разі
якщо основні виробничі або невиробничі
засоби ліквідуються за самостійним рішенням
платника податку, така ліквідація для цілей
оподаткування розглядається як постачання
цих основних виробничих або невиробничих
засобів за звичайними цінами, але не нижче їх
балансової вартості на момент ліквідації.»»
-4601- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Пункт 189.14 статті 189 викласти в
наступній редакції:
«189.14. У разі постачання на митній
території України товарів, які є продуктами
переробки
товарів,
поміщених
згідно
положень Митного кодексу України у митний
режим переробки на митній території, у тому
числі отриманих як оплата за постачання
послуг з переробки, база оподаткування
визначається згідно із статтею 188 цього
Кодексу.»»
-4602- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Доповнити пункт 189.17 статті 189 новим
абзацом такого змісту: «У разі вивезення
товарів, зазначених у товарних групах 1-21
згідно з УКТ ЗЕД, за межі митної території
України в митному режимі експорту базою
оподаткування є договірна вартість таких
товарів, а для самостійно виготовлених
товарів – не нижче звичайних цін.»»
-4603- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 189.9 статті 189 Податкового
кодексу України викласти в наступній
редакції:
«189.9. У разі якщо основні виробничі або
невиробничі засоби, сільськогосподарські
рослини,
тварини
платника
податку
ліквідуються за самостійним рішенням
платника податку, така ліквідація для цілей
оподаткування розглядається як постачання:
для основних виробничих або невиробничих
засобів – за звичайними цінами, але не нижче
балансової вартості на момент їх ліквідації;
для сільськогосподарських рослин, тварин
(крім тих, що відносяться до абзацу другого
цього пункту) – за цінами придбання
товарів/послуг, що придбані з податком на
додану вартість та використані для
виробництва
(вирощування)
таких
сільськогосподарських рослин, тварин, та які
не були включені до вартості інших
товарів/послуг, операції з постачання яких
підлягають оподаткуванню.
Положення абзацу першого-третього
цього пункту не застосовується, за умови
якщо:
а) основні виробничі або невиробничі
засоби, що не відносяться до підпункту «б»
цього пункту, ліквідуються у зв’язку з їх
знищенням або зруйнуванням, внаслідок дії
обставин непереборної сили, в інших
випадках, коли така ліквідація здійснюється
без згоди платника податку, у тому числі в разі
викрадення
необоротних
активів,
що
підтверджується відповідно до законодавства
або
коли
платник
податку
подає
контролюючому
органу
відповідний
документ про знищення, розібрання або
перетворення основних виробничих або
невиробничих засобів у інший спосіб,
внаслідок чого такі активи не можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням;
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б)
сільськогосподарські
рослини
ліквідуються у зв’язку з їх знищенням, або
загибеллю
внаслідок
дії
обставин
непереборної сили, або сільськогосподарські
тварини ліквідуються у зв’язку з їх загибеллю,
падежем, вимушеним забоєм внаслідок дії
обставин непереборної сили, у зв'язку з чим
такі
рослини
тварини
не
можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням,
що
підтверджується
відповідними документами та платник
податку у податковій звітності за звітний
(податковий) період, в якому виникли
обставини передбачені цим підпунктом,
зазначив інформацію про такі обставини та
довідково зазначив суму податку, що не
нарахована у зв'язку із застосуванням цього
підпункту.»
-4604- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
восьмому пункту 189.3 статті 189 слово
«року» замінити на «10 місяців».
-4605- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 189.9 статті 189 Податкового
кодексу України викласти в наступній
редакції:
«189.9. У разі якщо основні виробничі або
невиробничі засоби, сільськогосподарські
рослини,
тварини
платника
податку
ліквідуються за самостійним рішенням
платника податку, така ліквідація для цілей
оподаткування розглядається як постачання:
для
основних
виробничих
або
невиробничих засобів – за звичайними
цінами, але не нижче балансової вартості на
момент їх ліквідації;
для сільськогосподарських рослин, тварин
(крім тих, що відносяться до абзацу другого

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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цього пункту) – за цінами придбання
товарів/послуг, що придбані з податком на
додану вартість та використані для
виробництва
(вирощування)
таких
сільськогосподарських рослин, тварин, та які
не були включені до вартості інших
товарів/послуг, операції з постачання яких
підлягають оподаткуванню.
Положення абзацу першого-третього
цього пункту не застосовується, за умови
якщо:
а) основні виробничі або невиробничі
засоби, що не відносяться до підпункту «б»
цього пункту, ліквідуються у зв’язку з їх
знищенням або зруйнуванням, внаслідок дії
обставин непереборної сили, в інших
випадках, коли така ліквідація здійснюється
без згоди платника податку, у тому числі в разі
викрадення
необоротних
активів,
що
підтверджується відповідно до законодавства
або
коли
платник
податку
подає
контролюючому
органу
відповідний
документ про знищення, розібрання або
перетворення основних виробничих або
невиробничих засобів у інший спосіб,
внаслідок чого такі активи не можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням;
б)
сільськогосподарські
рослини
ліквідуються у зв’язку з їх знищенням, або
загибеллю
внаслідок
дії
обставин
непереборної сили, або сільськогосподарські
тварини ліквідуються у зв’язку з їх загибеллю,
падежем, вимушеним забоєм внаслідок дії
обставин непереборної сили, у зв'язку з чим
такі
рослини
тварини
не
можуть
використовуватися
за
первісним
призначенням,
що
підтверджується
відповідними документами та платник
податку у податковій звітності за звітний
(податковий) період, в якому виникли
обставини передбачені цим підпунктом,
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зазначив інформацію про такі обставини та
довідково зазначив суму податку, що не
нарахована у зв'язку із застосуванням цього
підпункту.»
-4606- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

1. Доповнити розділ І проекту Закону в
частині внесення змін до Податкового кодексу
України новим пунктом 26 у такій редакції:
«26. Пункт 190.1 статті 190 доповнити
новим абзацом другим такого змісту:
«Базою оподаткування для тютюнових
виробів,
тютюну
та/або
промислових
замінників тютюну, для яких встановлені
максимальні роздрібні ціни, що ввозяться на
митну територію України, є максимальна
роздрібна ціна без урахування податку на
додану вартість.»
У зв’язку з цим абзац другий пункту 190.1
статті 190 Податкового кодексу України
вважати абзацом третім.»;
У зв’язку з цим пункти двадцять шостийшістдесят шостий проекту Закону вважати
пунктами двадцять сьомим-шістдесят сьомим
відповідно.
-4607- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац другий пункту
190.1 статті 190 викласти в наступній редакції:
«При визначенні бази оподаткування для
товарів, які ввозяться на митну територію
України, перерахунок іноземної валюти у
валюту України здійснюється за курсом
валюти, визначеним відповідно до статті 391
цього Кодексу.»»
-4608- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

47. Пункт 190.1 статті 190 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
“ Базою оподаткування для тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, для яких встановлені
максимальні роздрібні ціни, що ввозяться на
митну територію України, є максимальна
роздрібна ціна таких товарів без урахування
податку на додану вартість”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати
абзацом третім.

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Пункт 190.1 статті 190
викласти в наступній редакції: ««190.1. Базою
оподаткування для товарів, які ввозяться на
митну територію України, є договірна
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(контрактна) вартість, але не нижче митної
вартості цих товарів, визначеної відповідно до
розділу ІІІ Митного кодексу України, з
урахуванням мита та акцизного податку, які
підлягають сплаті і включаються до ціни
товарів.
-4609- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

При визначенні бази оподаткування для
товарів, які ввозяться на митну територію
України, перерахунок іноземної валюти у
валюту України здійснюється за курсом
валюти, який визначається відповідно до
статті 391 цього Кодексу.»»
-4610- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 190.2 статті 190 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«190.2. Для послуг, які постачаються
нерезидентами на митній території України,
базою
оподаткування
є
договірна
(контрактна) вартість цих послуг з
урахуванням податків та зборів, за винятком
податку на додану вартість, що включаються
до
ціни
постачання
відповідно
до
законодавства.
Визначена
вартість
перераховується в національну валюту за
валютним (обмінним) курсом Національного
банку України на дату виникнення
податкових зобов'язань. У разі отримання
послуг від нерезидентів без їх оплати база 18
оподаткування визначається, виходячи із
звичайних цін на такі послуги без урахування
податку.»
-4611- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Пункт 190.1 статті 190 викласти в
наступній
редакції:
«190.1.
Базою
оподаткування для товарів, що ввозяться на
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митну територію України, є договірна
(контрактна) вартість, але не нижче митної
вартості цих товарів, визначеної відповідно до
розділу ІІІ Митного кодексу України, з
урахуванням мита та акцизного податку, які
підлягають сплаті і включаються до ціни
товарів. При визначенні бази оподаткування
для товарів, які ввозяться на митну територію
України, перерахунок іноземної валюти у
валюту України здійснюється за курсом
валюти, який визначається відповідно до
статті 391 цього Кодексу.»;
-4612- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Пункт 190.2 статті 190 викласти в
наступній редакції: «190.2. Для послуг, які
постачаються нерезидентами на митній
території України, базою оподаткування є
договірна (контрактна) вартість цих послуг з
урахуванням податків та зборів, за винятком
податку на додану вартість, що включаються
до
ціни
постачання
відповідно
до
законодавства.
Визначена
вартість
перераховується в національну валюту за
валютним (обмінним) курсом Національного
банку України на дату виникнення
податкових зобов'язань. У разі отримання
послуг від нерезидентів без їх оплати база
оподаткування визначається, виходячи із
звичайних цін на ці послуги без урахування
податку;
-4613- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац перший пункту 190.1 статті 190
викласти в наступній редакції:
«190.1. Базою оподаткування для товарів,
що ввозяться на митну територію України, є
договірна (контрактна) вартість, але не нижче
митної вартості цих товарів, визначеної
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відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу
України, з урахуванням мита та акцизного
податку, які підлягають сплаті і включаються
до ціни товарів.»»
-4614- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац другий пункту 190.1 статті 190
викласти в наступній редакції: «При
визначенні бази оподаткування для товарів,
які ввозяться на митну територію України,
перерахунок іноземної валюти у валюту
України здійснюється за курсом валюти, який
визначається відповідно до статті 391 цього
Кодексу.»»
-4615- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац перший пункту 190.1 статті 190
викласти в наступній редакції:
«190.1. Базою оподаткування для товарів,
які ввозяться на митну територію України, є
договірна (контрактна) вартість, але не нижче
митної вартості цих товарів, визначеної
відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу
України, з урахуванням мита та акцизного
податку, що підлягають сплаті і включаються
до ціни товарів.»»
-4616- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
47. Після абзацу першого пункту 190.1
статті 190 доповнити новим абзацом другим
такого змісту:
“ Базою оподаткування для тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, для яких встановлені
максимальні роздрібні ціни, що ввозяться на
митну територію України, є максимальна

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики
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роздрібна ціна таких товарів без урахування
податку на додану вартість”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати
абзацом третім .
-4617- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
48. У пункті 191.3 статті 191 слова
«відповідно до Митного кодексу України»
замінити словами «у порядку, передбаченому
Митним кодексом України»
-4618- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

48. У пункті 191.3 статті 191 слова
«відповідно до Митного кодексу України»
замінити словами «у порядку, передбаченому
Митним кодексом України»

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці другому підпункту 191.1.3. пункту
191.1. статті 191 Податкового кодексу
України цифри «150» замінити на «400».
-4619- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці другому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «150» замінити на «300»»
-4620- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці шостому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «30» замінити на «50»»
-4621- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У абзаці шостому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «30» замінити на «40»»
-4622- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.2 пункту 191.2 статті 191 цифри «1000»
замінити на «1150»»
-4623- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

1381

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці шостому підпункту 191.1.3. пункту
191.1. статті 191 Податкового кодексу
України цифри «30» замінити на «60».
-4624- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У абзаці другому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «150» замінити на «200»»
-4625- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.2 пункту 191.2 статті 191 цифри «1000»
замінити на «1100»
-4626- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.3 пункту 191.2 статті 191 цифри «500»
замінити на «600»»
-4627- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці другому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «150» замінити на «350»»
-4628- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці шостому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «30» замінити на «80»»
-4629- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац сьомий підпункту
191.1.3. пункту 191.1. статті 191 викласти в
наступній редакції: «Дата оформлення
тимчасового
реєстру
засвідчується
контролюючим
органом
у
порядку,
визначеному
згідно
постанови,
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розпорядження та/або інших актів Кабінету
Міністрів України.»»
-4630- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці десятому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «30» замінити на словосполучення «60
календарних»»
-4631- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.2 пункту 191.2 статті 191 цифри «1000»
замінити на «1500»»
-4632- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.3 пункту 191.2 статті 191 цифри «500»
замінити на «800»»
-4633- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті абзацу другого
підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті 191
словосполучення «50 євро» замінити на «140
євро»»
-4634- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті абзацу другого
підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті 191
словосполучення «50 кг» замінити на «70 кг»»
-4635- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.4
пункту
191.2
статті
191
словосполучення «50 кг» замінити на «65 кг»
-4636- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
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другому підпункту 191.1.3. пункту 191.1.
статті 191 цифри «150» замінити на «200».
-4637- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: 15 «У абзаці
шостому підпункту 191.1.3. пункту 191.1.
статті 191 цифри «30» замінити на «45».
-4638- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У тексті абзацу
другого підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті
191 словосполучення «50 євро» замінити на
«100 євро».
-4639- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У тексті абзацу
другого підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті
191 словосполучення «50 кг» замінити на «55
кг».
-4640- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У тексті
підпункту 191.2.4 пункту 191.2 статті 191
словосполучення «50 кг» замінити на «55 кг»
-4641- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзаці другому підпункту 191.1.3. пункту
191.1. статті 191 Податкового кодексу
України цифри «150» замінити на «500».
-4642- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

. Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзаці шостому підпункту 191.1.3. пункту
191.1. статті 191 Податкового кодексу
України цифри «30» замінити на «65».
-4643- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац сьомий підпункту 191.1.3. пункту
191.1. статті 191 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції: «Дата
оформлення
тимчасового
реєстру
засвідчується контролюючим органом у
порядку, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України.».
-4644- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзаці десятому підпункту 191.1.3. пункту
191.1. статті 191 Податкового кодексу
України
цифри
«30»
замінити
на
словосполучення «70 календарних».
-4645- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац перший підпункту 191.1.4. пункту
191.1. статті 191 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«Порядок ведення, форма і формат зазначених
у підпункті 191.1.3 цього пункту реєстрів
(тимчасового та додаткового), у тому числі
порядок коригування зазначених реєстрів,
затверджуються
постановою
Кабінету
Міністрів України з урахуванням актiв
Всесвітнього поштового союзу.».
-4646- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
тексті підпункту 191.2.2 пункту 191.2 статті
191 Податкового кодексу України цифри
«1000» замінити на «1200».
-4647- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
тексті підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті
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191 Податкового кодексу України цифри
«500» замінити на «550».
-4648- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
тексті абзацу другого підпункту 191.2.3
пункту 191.2 статті 191 Податкового кодексу
України словосполучення «50 євро» замінити
на «60 євро».
-4649- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
тексті абзацу другого підпункту 191.2.3
пункту 191.2 статті 191 Податкового кодексу
України словосполучення «50 кг» замінити на
«53 кг»»
-4650- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Після пункту 24 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
тексті підпункту 191.2.4 пункту 191.2 статті
191
Податкового
кодексу
України
словосполучення «50 кг» замінити на «51 кг».
-4651- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці шостому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «30» замінити на «35»;
-4652- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац сьомий підпункту
191.1.3. пункту 191.1. статті 191 викласти в
наступній редакції: «Дата оформлення
тимчасового
реєстру
засвідчується
контролюючим
органом
у
порядку,
визначеному
постановою
або
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України.»;
-4653- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «Абзац дев’ятий підпункту
191.1.3. пункту 191.1. статті 191 виключити»;
-4654- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У абзаці десятому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «30» замінити на словосполучення «80
календарних»;
-4655- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«Абзац перший підпункту 191.1.4. пункту
191.1. статті 191 викласти в наступній
редакції: «Порядок ведення, форма і формат
зазначених у підпункті 191.1.3 цього пункту
реєстрів (тимчасового та додаткового), у тому
числі порядок коригування зазначених
реєстрів, затверджуються згідно постанов та
розпоряджень Кабінету Міністрів України з
урахуванням актiв Всесвітнього поштового
союзу.»;
-4656- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.2 пункту 191.2 статті 191 цифри «1000»
замінити на «1050»;
-4657- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.3 пункту 191.2 статті 191 цифри «500»
замінити на «650»;
-4658- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті абзацу другого
підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті 191
словосполучення «50 євро» замінити на «80
євро»;
-4659- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті абзацу другого
підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті 191
словосполучення «50 кг» замінити на «55 кг»;
-4660- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.4
пункту
191.2
статті
191
словосполучення «50 кг» замінити на «52
кг»»;
-4661- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У абзаці другому підпункту 191.1.3.
пункту 191.1. статті 191 цифри «150» замінити
на «260»»
-4662- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У абзаці шостому підпункту 191.1.3.
пункту 191.1. статті 191 цифри «30» замінити
на «55»»
-4663- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац сьомий підпункту 191.1.3. пункту
191.1. статті 191 викласти в наступній
редакції:
«Дата оформлення тимчасового реєстру
засвідчується контролюючим органом у
порядку, визначеному згідно постанови або
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України.»»
-4664- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У абзаці десятому підпункту 191.1.3.
пункту 191.1. статті 191 цифри «30» замінити
на словосполучення «50 календарних»»
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-4665- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У тексті підпункту 191.2.2 пункту 191.2
статті 191 цифри «1000» замінити на «1250»
-4666- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У тексті підпункту 191.2.3 пункту 191.2
статті 191 цифри «500» замінити на «750»»
-4667- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У тексті абзацу другого підпункту 191.2.3
пункту 191.2 статті 191 словосполучення «50
євро» замінити на «150 євро»»
-4668- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У тексті абзацу другого підпункту
191.2.3
пункту
191.2
статті
191
словосполучення «50 кг» замінити на «65 кг»»
-4669- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розліл І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У тексті підпункту 191.2.4 пункту 191.2
статті 191 словосполучення «50 кг» замінити
на «65 кг»»
-4670- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У абзаці другому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «150» замінити на «250»»
-4671- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У абзаці шостому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «30» замінити на «45»»
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-4672- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац сьомий підпункту 191.1.3. пункту
191.1. статті 191 викласти в наступній
редакції: «Дата оформлення тимчасового
реєстру
засвідчується
контролюючим
органом у порядку, визначеному згідно
постанови Кабінету Міністрів України.»»
-4673- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У абзаці десятому
підпункту 191.1.3. пункту 191.1. статті 191
цифри «30» замінити на словосполучення «30
календарних»»
-4674- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «Абзац перший підпункту
191.1.4. пункту 191.1. статті 191 викласти в
наступній редакції:
Порядок ведення, форма і формат
зазначених у підпункті 191.1.3 цього пункту
реєстрів (тимчасового та додаткового), у тому
числі порядок коригування зазначених
реєстрів, затверджуються згідно постанов та
розпоряджень та/або інших актів Кабінету
Міністрів України з урахуванням актiв
Всесвітнього поштового союзу.»»
-4675- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.2 пункту 191.2 статті 191 цифри «1000»
замінити на «1150»»
-4676- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.3 пункту 191.2 статті 191 цифри «500»
замінити на «700»»
-4677- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У тексті абзацу другого
підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті 191
словосполучення «50 євро» замінити на «100
євро»»
-4678- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У тексті абзацу другого
підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті 191
словосполучення «50 кг» замінити на «60 кг»»
-4679- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту: «У тексті підпункту
191.2.4
пункту
191.2
статті
191
словосполучення «50 кг» замінити на «60 кг»»
-4680- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
другому підпункту 191.1.3. пункту 191.1.
статті 191 цифри «150» замінити на «250».
-4681- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

.Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У абзаці
шостому підпункту 191.1.3. пункту 191.1.
статті 191 цифри «30» замінити на «60».
-4682- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У тексті
підпункту 191.2.2 пункту 191.2 статті 191
цифри «1000» замінити на «1300».
-4683- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У тексті
підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті 191
цифри «500» замінити на «650».
-4684- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У тексті абзацу
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Висновки, обґрунтування

другого підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті
191 словосполучення «50 кг» замінити на «53
кг».
-4685- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «У тексті
підпункту 191.2.4 пункту 191.2 статті 191
словосполучення «50 кг» замінити на «53 кг».
-4686- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
49. У пункті 192.1 статті 192 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
“Розрахунок коригування до податкової
накладної не може бути зареєстрований в
Єдиному реєстрі податкових накладних
пізніше 1095 календарних днів з дати
складання податкової накладної, до якої
складений такий розрахунок коригування”;
У зв'язку з цим абзаци другий - шостий
відповідно вважати абзацами третім - сьомим
четвертим.
-4687- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
26. У статті 192: пункт 192.1 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
“Розрахунок коригування до податкової
накладної не може бути зареєстрований в
Єдиному реєстрі податкових накладних
пізніше 1095 календарних днів з дати
складання податкової накладної, до якої
складений такий розрахунок коригування”;
-4688- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

49. Пункт 192.1 статті 192 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
“Розрахунок коригування до податкової
накладної не може бути зареєстрований в
Єдиному реєстрі податкових накладних
пізніше 1095 календарних днів з дати
складання податкової накладної, до якої
складений такий розрахунок коригування”.
У зв'язку з цим абзаци другий - шостий
вважати відповідно абзацами третім - сьомим.

Відхилено

Відхилено

доповнити пунктом 192.4 такого змісту:
“192.4. Якщо після постачання житла
(об’єкта житлового фонду) здійснюється
зміна його вартості у зв'язку з встановленням,
за результатами проведеної після завершення
будівництва та здачі в експлуатацію такого
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житла (об’єкта житлового фонду) технічної
інвентаризації, різниці обмірів між загальною
проектною площею об'єкта та фактичною
площею такого об'єкта переданою покупцю, в
розмірі не більше 10 відсотків площі житла
(об’єкта житлового фонду), суми податкових
зобов'язань не підлягають коригуванню”
-4689- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Розділ І законопроекту після пункту
двадцять четвертого доповнити новим
пунктом такого змісту:
«24-2. Статтю 192 доповнити пунктом
192.4 такого змісту:
192.4.
Розрахунок
коригування
до
податкової накладної, складеної за операцією
з вивезення зернових культур товарних
позицій 1001-1008 згідно з УКТЗЕД та
технічних культур товарних позицій 1205 і
1206 згідно з УКТЗЕД, за межі митної
території України в митному режимі
експорту, складається:
у зв’язку із застосуванням ставки,
передбаченої підпунктом «б» пункту 193.1
статті 193 цього Кодексу, – після зарахування
коштів на поточний банківський рахунок
платника податку в обслуговуючому банку в
Україні як оплати за вивезення таких товарів
в сумі, що дорівнює їх договірній вартості.
Порядок
підтвердження
зарахування
коштів на поточний банківський рахунок
платника податку в обслуговуючому банку в
Україні як оплати за вивезення зернових
культур товарних позицій 1001-1008 згідно з
УКТЗЕД та технічних культур товарних
позицій 1205 і 1206 згідно з УКТЗЕД,
встановлюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.»
-4690- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

50. В абзаці третьому підпункту «в» пункту
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 24 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
50. В абзаці третьому підпункту «в» пункту
193.1 статті 193 слова та знак «здоров’я "»
замінити словом «здоров’я» .
-4691- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

193.1 статті 193 слова та знак «здоров’я "»
замінити словом «здоров’я» .

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 5 Підпункт "в"
пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу
України слово «проектів» замінити на слово
«проєктів»;
-4692- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
після пункту 24 Розділу I доповнити
законопроект новим пунктом такого змісту:
«25. підпункт «г» пункту 193.1 статті 193
викласти у такій редакції: “г) 14 відсотків по
операціях з: постачання на митній території
України та ввезення на митну територію
України сільськогосподарської продукції, що
класифікується за такими кодами згідно з УКТ
ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині
молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212
91, крім операцій з ввезення на митну
територію України товарів, визначених у
пункті 197.18 статті 197 цього Кодексу;
постачання, передачі, розподілу електричної
енергії, постачання послуг із забезпечення
загальносуспільних інтересів в процесі
функціонування ринку електричної енергії
та/або послуг, що постачаються учасниками
ринку електричної енергії відповідно до
Закону України «Про ринок електричної
енергії», постачання вугілля та/або продуктів
його збагачення товарних позицій 2701, 2702,
2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. “.»;
-4693- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Доповнити розділ І новим пунктом такого
змісту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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«Пункт 193.1 статті 193 доповнити
підпунктом «ґ» такого змісту: «ґ) 14 відсотків
по операціях з постачання на митній території
України кінцевим споживачам готових
харчових продуктів, що належать до груп 1623 УКТ ЗЕД».
-4694- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Доповнити розділ І новим пунктом такого
змісту:
«Підпункт «в» пункту 193.1 статті 193
доповнити абзацом такого змісту:
«постачання на митній території України
сімейними фермерськими господарствами та
сільськогосподарськими
кооперативами,
внесеними до Реєстру постачальників
сільськогосподарських товарів, які не є
платниками податку на додану вартість,
сільськогосподарської продукції, зазначеної у
групах 1-24 УКТ ЗЕД (крім підакцизних
товарів, зазначених в розділі VI цього
Кодексу)
що
вироблена,
вирощена,
відгодована, або зібрана (заготовлена) цими
суб’єктами».
-4695- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Доповнити новим пунктом після пункту 24
розділу І такого змісту:
«25. Доповнити статтю 195 новим
підпунктом такою змісту:
195.1.4.
постачання
(продажу)
пенсіонерам,
особам
з
інвалідністю,
безробітним,
багатодітним
сім’ям,
малозабезпеченим сім’ям, дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування,
а також внутрішньо переміщеним особам
продуктів
харчування,
напоїв
(окрім
алкогольних напоїв), лікарських засобів,
виробів медичного призначення, житлово-

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Порушення ст. 116
Регламенту

1395

№

268

Редакція, прийнята в першому читанні

25. У підпункті 196.1.4 пункту 196.1 статті
196 після слів “обігу банківських металів”
доповнити словами та знаками “(крім
операцій з постачання Національним банком
України
дорогоцінних
металів
(крім
інвестиційного
золота)
фізичним
та
юридичним особам)”.

Пропозиції та поправки до проекту

комунальних послуг, в т.ч. теплової енергії,
природного газу, електричної енергії та
послуг з їх постачання та/або розподілу, які
підлягають оподаткуванню податком на
додану вартість за ставкою, визначеною в
підпункті «а» або «в» пункту 193.1 статті 193
цього Кодексу.»
-4696- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 25 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
51. У підпункті 196.1.4 пункту 196.1 статті
196 слова “обігу банківських металів, інших
валютних цінностей (крім” замінити словами
“обігу валютних цінностей (крім банківських
металів”.
-4697- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 25 викласти у такій редакції:
“25. У підпункті 196.1.4 пункту 196.1
статті 196 слова “обігу банківських металів,
інших валютних цінностей (крім” замінити
словами “обігу валютних цінностей (крім
банківських металів,”.
-4698- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

51. У підпункті 196.1.4 пункту 196.1 статті
196 слова “обігу банківських металів, інших
валютних цінностей (крім” замінити словами
“обігу валютних цінностей (крім банківських
металів”.

Відхилено

Відхилено

Пункт 25 вилучити;
-4699- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 25 розділу І законопроєкту (зміни до
підпункту 196.1.4 пункту 196.1 статті 196
Податкового кодексу України) виключити.
-4700- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 25 розділу І законопроєкту (зміни до
підпункту 196.1.4 пункту 196.1 статті 196
Податкового кодексу України) виключити.
-4701- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

У пункті 25 розділу І законопроєкту після
слів «інвестиційного золота» додати слова «та
інвестиційного срібла».
-4702- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити (перенесено у 286.11)
-4703- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4704- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 25 Розділу І законопроекту –
виключити.
-4705- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 25 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-4706- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 25 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196
викласти в такій редакції: 196.1.4. обігу
банківських
металів
інших
валютних
цінностей (крім банкнот і монет, що
використовуються для нумізматичних цілей, а
також іноземних монет з дорогоцінних
металів, базою оподаткування яких є
продажна вартість); випуску, обігу та
погашення лотерейних білетів, інших
документів, що засвідчують право участі в
лотереях;
придбання
фішок,
жетонів,
внесення в інший спосіб плати за право участі
в азартній грі, виплата (передача) виграшу
суб'єктом господарювання, який проводить
азартні ігри; внесення ставки з метою
укладення парі та виплата виграшу суб'єктом
господарювання, який проводить парі
(букмекерське парі, парі тоталізатора);
виплати грошових виграшів (призів) і
грошових винагород; постачання негашених
поштових марок України, конвертів або
листівок з негашеними поштовими марками
України, крім колекційних марок, конвертів
чи листівок для філателістичних потреб,
базою оподаткування яких є продажна
вартість;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-4707- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до пп.196.1.4 п.196.1
статті 196 як такі, що суперечать нормам 6 та
112 Директив ЄС, отже Угоді про асоціацію
України з ЄС.
-4708- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 196.1.1. пункту 196.1. статті 196
викласти в такій редакції:
«196.1.1. емісії (видачі), розміщення,
продажу, конвертації, погашення, викупу
цінних паперів та корпоративних прав
незалежно від їх виду за кошти або в обмін на
інші цінні папери, деривативні контракти або
корпоративні права;
196.1.12.
укладення
деривативних
контрактів, здійснення розрахунків між
сторонами за деривативним контрактом, а
також інші операції з деривативними
контрактами, за винятком операцій з
виконання деривативних контрактів шляхом
передачі базового активу, якщо базовим
активом є товари (роботи, послуги);
196.1.13. надання послуг на ринках
капіталу та організованих товарних ринках в
межах діяльності, що підлягає ліцензуванню
відповідно до законодавства про ринки
капіталу та організовані товарні ринки.
196.1.14. надання послуг у межах
діяльності пов’язаного агента та діяльності
торгового репозиторію, що здійснюються
відповідно до законодавства про ринки
капіталу, а також надання послуг з подання
інформації про укладення деривативного
контракту до торгового репозиторію.
196.1.15. передання особі, яка провадить
клірингову
діяльність,
гарантійного

1398

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

забезпечення. Норми цього підпункту не
застосовуються до операцій з продажу бланків
дорожніх, банківських та іменних чеків,
цінних паперів, розрахункових та платіжних
документів, пластикових (розрахункових)
карток, а також ювілейних і пам'ятних монет,
які реалізуються для нумізматичних цілей.»
-4709- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«абзац п’ятий підпункту 196.1.2. пункту
196.1. статті 196 виключити»
-4710- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац перший та другий підпункту
196.1.5. пункту 196.1. статті 196 викласти в
такій редакції:
«196.1.5. надання послуг, пов’язаних з
переказом коштів, що надаються учасниками
платіжних
систем
та
платіжними
організаціями платіжних систем, надання
послуг з інкасації, розрахунково-касового
обслуговування, залучення, розміщення та
повернення коштів за договорами позики,
депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного),
управління коштами та цінними паперами
(корпоративними правами та деривативними
контрактами),
доручення,
надання,
управління і відступлення прав вимоги за
фінансовими кредитами фінансових установ,
кредитних
гарантій
і
банківських
поручительств особою, що надала такі
кредити, гарантії або поручительства. Перелік
послуг
з
розрахунково-касового
обслуговування визначається Національним
банком
України
за
погодженням
з
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику;
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відступлення права вимоги, переведення
боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні
папери
борговими
зобов’язаннями
(вимогами), за винятком операцій з інкасації
боргових
вимог
та
факторингу
(факторингових)
операцій,
крім
факторингових операцій, якщо об'єктом боргу
є валютні цінності, цінні папери, у тому числі
компенсаційні
папери
(сертифікати),
інвестиційні
сертифікати,
операції
з
відступлення права вимоги за забезпеченими
іпотекою кредитами (позиками), житлові
чеки, земельні бони та деривативні
контракти;»
-4711- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«абзац третій підпункту 196.1.2. пункту
196.1. статті 196 виключити»
-4712- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«підпункт 196.1.5. пункту 196.1. статті 196
викласти в такій редакції:
«196.1.9. надання банками (фінансовими
установами) послуг у межах управління
фондами банківського управління, фондами
операцій
з
нерухомістю,
фондами
фінансування будівництва (в тому числі за
перерахування коштів на фінансування
будівництва
із
фонду
фінансування
будівництва), відповідно до законодавства;»
-4713- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 25 розділу І законопроекту
виключити.
-4714- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 25 розділу І законопроєкту (зміни до
підпункту 196.1.4 пункту 196.1 статті 196
Податкового кодексу України) виключити;
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-4715- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 25 Розділу І законопроекту –
виключити.
-4716- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті
196Розділу V законопроєкту викласти у такій
редакції:
обігу
банківських
металів,
інших
валютних цінностей (крім банкнот і монет, що
використовуються для колекціонування чи
інших нумізматичних цілей, а також
іноземних монет з дорогоцінних металів,
базою оподаткування яких є продажна
вартість); випуску, обігу та погашення
лотерейних білетів, інших документів, що
засвідчують право участі в лотереях;
придбання фішок, жетонів, внесення в інший
спосіб плати за право участі в азартній грі,
виплата (передача) виграшу суб’єктом
господарювання, який проводить азартні ігри;
внесення ставки з метою укладення парі та
виплата виграшу суб’єктом господарювання,
який проводить парі (букмекерське парі, парі
тоталізатора); виплати грошових виграшів
(призів) і грошових винагород; постачання
негашених
поштових
марок
України,
конвертів або листівок з негашеними
поштовими
марками
України,
крім
колекційних марок, конвертів чи листівок для
філателістичних потреб, базою оподаткування
яких є продажна вартість;
-4717- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196
Розділу V законопроєкту викласти у такій
редакції:
обігу банківських металів, валютних
цінностей (крім банкнот і монет, що

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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використовуються для нумізматичних цілей, а
також іноземних монет з дорогоцінних
металів, базою оподаткування яких є
продажна вартість); випуску, обігу та
погашення лотерейних білетів, інших
документів, що засвідчують право участі в
лотереях;
придбання
фішок,
жетонів,
внесення в інший спосіб плати за право участі
в азартній грі, виплата (передача) виграшу
суб’єктом господарювання, який проводить
азартні ігри; внесення ставки з метою
укладення парі та виплата виграшу суб’єктом
господарювання, який проводить парі
(букмекерське парі, парі тоталізатора);
виплати грошових виграшів (призів) і
грошових винагород; постачання негашених
поштових марок України, конвертів або
листівок з негашеними поштовими марками
України, крім колекційних марок, конвертів
чи листівок для філателістичних потреб,
базою оподаткування яких є продажна
вартість;
-4718- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196
Розділу V законопроєкту викласти у такій
редакції:
обігу банківських металів, валютних
цінностей (крім банкнот і монет, що
використовуються для нумізматичних цілей, а
також іноземних монет з дорогоцінних
металів, базою оподаткування яких є
продажна вартість); випуску, обігу та
погашення лотерейних білетів, інших
документів, що засвідчують право участі в
лотереях;
придбання
фішок,
жетонів,
внесення в інший спосіб плати за право участі
в азартній грі, виплата (передача) виграшу
суб’єктом господарювання, який проводить
азартні ігри; внесення ставки з метою
укладення парі та виплата виграшу суб’єктом

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

269

Редакція, прийнята в першому читанні

26. У статті 197:

Пропозиції та поправки до проекту

господарювання, який проводить парі
(букмекерське парі або парі тоталізатора);
виплати грошових виграшів, призів і
грошових винагород; постачання негашених
поштових марок України, конвертів або
листівок з негашеними поштовими марками
України, крім колекційних марок, конвертів
чи листівок для філателістичних потреб,
базою оподаткування яких є продажна
вартість;
-4719- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196
Розділу
V
законопроєкту
виключити
(залишити чинну редакцію).
-4720- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 26 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
52. У статті 197:
1) у підпункті 197.1.29 слова і цифри
“товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8603 10 00
10), тролейбусів (товарна позиція згідно з
УКТ ЗЕД 8702 90 90 10)” замінити словами і
цифрами “товарна підкатегорія згідно з УКТ
ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів (товарна
підкатегорія згідно з УКТ ЗЕД 8702 40 00 10)»;
2) у пункті 197.18 слова і цифри “за
кодами згідно з УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102
10 10 00, 0102 10 30 00”замінити словами і
цифрами “за кодами згідно з УКТ ЗЕД 0101 21
00 00, 0102 21 10 00, 0102 21 30 00”;
3) у абзаці третьому пункту 197.19 слова
“розвідкою, видобутком” виключити;
4) доповнити пунктом 197.26 такого
змісту:
“197.26. Звільняються від оподаткування
операції платників податку, які здійснюють:
а) постачання на митній території України
та/або ввезення на митну територію України
інвестиційного
золота,
включаючи

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

52. У статті 197:
1) у підпункті 197.1.29 пункту 197.1 слова
і цифри “(товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД
8603 10 00 10), тролейбусів (товарна позиція
згідно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10)” замінити
словами і цифрами “(товарна підкатегорія
згідно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів
(товарна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕД 8702
40 00 10)»;
2) у пункті 197.18 слова і цифри “за
кодами згідно з УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102
10 10 00, 0102 10 30 00”замінити словами і
цифрами “за кодами згідно з УКТ ЗЕД 0101 21
00 00, 0102 21 10 00, 0102 21 30 00”;
3) в абзаці третьому пункту 197.19 слова
“розвідкою, видобутком” виключити;
4) доповнити пунктом 197.26 такого
змісту:
“197.26. Звільняються від оподаткування
операції платників податку, які здійснюють:
а) постачання на митній території України
та/або ввезення на митну територію України
інвестиційного
золота,
включаючи
інвестиційне золото у вигляді сертифікатів
розподіленого чи нерозподіленого золота, або
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інвестиційне золото у вигляді сертифікатів
розподіленого чи нерозподіленого золота, або
золота, яким торгують на золотих рахунках,
зокрема, позик золота та свопів, що
передбачають право власності або право
вимоги стосовно інвестиційного золота, а
також операції з інвестиційним золотом, що
передбачають ф’ючерсні та форвардні угоди,
що призводять до передачі права власності
або права вимоги стосовно інвестиційного
золота;
б) постачання послуг агентів, які діють від
імені та за дорученням іншої особи у
випадках, коли вони беруть участь у
постачанні інвестиційного золота своєму
принципалові/довірителю;
в) постачання послуг, пов’язаних з
виробництвом інвестиційного золота та/або
послуг з перетворення золота на інвестиційне
золото ”.
5) доповнити пунктом 197.27 такого
змісту:
197.27. Звільняються від оподаткування
операції з постачання на митній території
України тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
для яких встановлені максимальні роздрібні
ціни, крім операцій:
а) з першого постачання таких товарів їх
виробниками;
б) з першого постачання таких товарів
суб’єктами господарювання, які пов’язані
відносинами контролю з виробниками у
розумінні Закону України «Про захист
економічної конкуренції». Перелік суб’єктів
господарювання, пов’язаних відносинами
контролю з виробниками, затверджується
Кабінетом Міністрів України, за поданням
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

золота, яким торгують на золотих рахунках,
зокрема, позик золота та свопів, що
передбачають право власності або право
вимоги стосовно інвестиційного золота, а
також операції з інвестиційним золотом, що
передбачають ф’ючерсні та форвардні угоди,
що призводять до передачі права власності
або права вимоги стосовно інвестиційного
золота;
б) постачання послуг агентів, які діють від
імені та за дорученням іншої особи у
випадках, коли вони беруть участь у
постачанні інвестиційного золота своєму
принципалові/довірителю;
в) постачання послуг, пов’язаних з
виробництвом інвестиційного золота та/або
послуг з перетворення золота на інвестиційне
золото ”;
5) доповнити пунктом 197.27 такого
змісту:
197.27. Звільняються від оподаткування
операції з постачання на митній території
України тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
для яких встановлені максимальні роздрібні
ціни, крім операцій:
а) з першого постачання таких товарів їх
виробниками;
б) з першого постачання таких товарів
суб’єктами господарювання, які пов’язані
відносинами контролю з виробниками у
розумінні Закону України «Про захист
економічної конкуренції». Перелік суб’єктів
господарювання, пов’язаних відносинами
контролю з виробниками, затверджується
Кабінетом Міністрів України, за поданням
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику економічного, соціального розвитку
і торгівлі;
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Висновки, обґрунтування

політику економічного, соціального розвитку
і торгівлі;
в) з ввезення таких товарів на митну
територію України та їх першого постачання
імпортером на митній території України”
-4721- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

"26. У статті 197:
1) у пункті 197.1:
підпункт 197.1.14 викласти у такій
редакції:”
“197.1.14. першого постачання доступного
житла та житла, що будується із залученням
бюджетних коштів.
У цьому підпункті перше постачання
житла означає:
а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла у власність покупця
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
із спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла покупцю,
який є особою, іншою, ніж власник такого
об'єкта на момент виведення його з
експлуатації (використання) у зв'язку з такою
реконструкцією або капітальним ремонтом,
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
на таку реконструкцію чи капітальний ремонт
за рахунок замовника."
-4722- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

у підпункті 197.1.29 слова і цифри
“товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8603 10 00
10), тролейбусів (товарна позиція згідно з
УКТ ЗЕД 8702 90 90 10)” замінити словами і
цифрами “товарна підкатегорія згідно з УКТ
ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів (товарна
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10);
-4723- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в) з ввезення таких товарів на митну
територію України та їх першого постачання
імпортером на митній території України”.
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Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці г) підпункту
197.1.5. пункту 197.1 статті 197 Податкового
кодексу України слова «проектних» замінити
на слово «проєктних»;
-4724- Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 викласти в такій
редакції:
«1) абзац перший підпункту 197.1.14
пункту 197.1 доповнити словами «, а також
майнових прав на житло (об’єктів житлового
фонду)».
Обґрунтування:
Матеріали законопроєкту не містять
оцінки наслідків введення оподаткування
ПДВ операцій з постачання житла (крім
операцій з першого постачання доступного
житла та житла, що будується із залученням
державних коштів). Наслідками прийняття
запропонованої законопроектом (прийнятим у
першому читанні) редакції підпункту 197.1.14
пункту 197.1, буде зростання вартості
новозбудованого житла та зниження його
інвестиційної привабливості, що призведе до:
1) різкого скорочення інвестицій в
будівництво нерухомості, що за відсутності в
Україні цивілізованих інструментів для
інвестування (фондового ринку та ін.), буде
мати наслідком виведення інвестицій з
реального сектору економіки (інвестування за
кордон або зберігання готівкових коштів «під
матрацом»);
2) занепаду будівельної та суміжних
галузей, скорочення робочих місць та відтік
робочої сили за кордон, банкрутства частини
забудовників та появи великої кількості
проблемних недобудов;
3) скорочення ВВП та податкових
надходжень до бюджетів всіх рівнів;
4) додаткового податкового навантаження
на покупців житлової нерухомості, а також
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Висновки, обґрунтування

позбавлення громадян можливості купити
власне житло.
-4725- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Підпункт перший пункту двадцять
шостого розділу І законопроекту виключити
-4726- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пункт 26 розділу І законопроекту
виключити;
-4727- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 Розділу I
законопроекту виключити
-4728- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 26 Розділу І – виключити

Відхилено

-4729- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 пункту 26
розділу I виключити.
-4730- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 1 частини 26 розділу 1
законопроекту (зміни до пп. 197.1.14 ст. 197
ПКУ) виключити.
-4731- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишити у силі діючу редакцію
-4732- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-4733- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

Пункт 1 статті 26 розділу 1 виключити. У
зв'язку з цим пункт 2 статті 26 розділу 1
вважати відповідно пунктом 1.
-4734- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 розділу І
законопроєкту (зміни до підпункту 197.1.14
пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу
України) виключити.
-4735- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

1) підпункт 197.1.14 пункту 197.1 викласти
в такій редакції:
-4736- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 розділу І
законопроєкту (зміни до підпункту 197.1.14
пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу
України) виключити.
-4737- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 26 розділу І виключити.
-4738- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 розділу І
законопроєкту щодо внесення змін до
підпункту 197.1.14 пункту 197.1 Податкового
кодексу виключити. Відповідно підпункти 2-3
законопроєкту вважати підпунктами 1-2.
-4739- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзац другий пункту 26 розділу І викласти
в наступній редакції:
«1) підпункт 197.1.14 пункту 197.1
викласти в такій редакції:
“197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), спеціальних майнових
прав на таке житло, майбутнього об’єкта
житлової нерухомості, в тому числі при зміні
в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно типу об’єкта нерухомого
майна з об’єкта незавершеного будівництва
або майбутнього об’єкта нерухомості на
об’єкт житлової нерухомості”.
-4740- Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 Розділу І виключити.
Обгрунтування : Виключення норм щодо
оподаткування ПДВ операцій з продажу
житла на "вторинному" ринку, наразі такі
операції звільнено від оподаткування.
-4741- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено
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Підпункт 1) пункту двадцять шостого
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«1) підпункт 197.1.14 пункту 197.1
викласти в такій редакції:
197.1.14. постачання житла (об’єктів
житлового фонду);»
-4742- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Підпункт 1 пункту 26 Розділу I проекту
виключити.
-4743- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Зміни до підпункту 197.1.14 статті 197
Податкового кодексу України - виключити,
залишити чинну редакцію
-4744- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 Розділу І (зміни до
підпункт 197.1.14 пункту 197.1 Податкового
кодексу України) – виключити
-4745- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4746- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

виключити
-4747- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 197.1.14. пункту 197.1 статті 197
Податкового кодексу України доповнити
абзацом такого змісту «Норми цього
підпункту поширюються також на перший
продаж дачних або садових будинків, а також
будь-яких
інших
об'єктів
власності,
зареєстрованих згідно із законодавством як
житло (житловий фонд).»
-4748- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 26 виключити
-4749- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац другий пункту 26 розділу І викласти
в наступній редакції:
«1) підпункт 197.1.14 пункту 197.1
викласти в такій редакції:
“197.1.14. постачання доступного житла
(крім першого постачання) та житла, що
будується із залученням державних коштів.
У цьому підпункті перше постачання
житла означає:
а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла у власність покупця
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
із спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла покупцю,
який є особою, іншою, ніж власник такого
об'єкта на момент виведення його з
експлуатації (використання) у зв'язку з такою
реконструкцією або капітальним ремонтом,
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
на таку реконструкцію чи капітальний ремонт
за рахунок замовника”;
Під доступним житлом для цілей цього
підпункту розуміється збудовані і ті, що
будуються за державної підтримки, житлові
будинки (комплекси) та квартири, дачні або
садові будинки до 120 кв. м, а також будь-яких
інші об'єкти власності, зареєстровані згідно із
законодавством як житло (житловий фонд), за
умови, що їх загальна площа не перевищує 60
кв. м».
-4750- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 1 пункту 26 розділу І виключити.

Відхилено

Відхилено
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-4751- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий пункту 26 розділу І викласти
в наступній редакції:
«1) підпункт 197.1.14 пункту 197.1
викласти в такій редакції:
“197.1.14. постачання доступного житла
(крім першого постачання) та житла, що
будується із залученням державних коштів. У
цьому підпункті перше постачання житла
означає: а) першу передачу готового
новозбудованого житла у власність покупця
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
із спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б)
перший
продаж
реконструйованого
або
капітально
відремонтованого житла покупцю, який є
особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на
момент виведення його з експлуатації
(використання)
у
зв'язку
з
такою
реконструкцією або капітальним ремонтом,
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
на таку реконструкцію чи капітальний ремонт
за рахунок замовника;”; Під доступним
житлом для цілей цього підпункту
розуміється збудовані і ті, що будуються за
державної підтримки, житлові будинки
(комплекси) та квартири, дачні або садові
будинки до 120 кв. м., а також будь-яких інші
об'єкти власності, зареєстровані згідно із
законодавством як житло (житловий фонд), за
умови, що їх загальна площа не перевищує 80
кв. м.».
-4752- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 1 пункту 26 Розділу
законопроекту – виключити.
-4753- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І
Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
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-4754- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)
Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Законопроекту викласти у такій редакції:
«197.1. Звільняються від оподаткування
операції з:
197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), що включає в себе
постачання спеціальних майнових прав на
таке житло, майбутнього об’єкта житлової
нерухомості, в тому числі при зміні в
Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно типу об’єкта нерухомого
майна з об’єкта незавершеного будівництва на
об’єкт житлової нерухомості або постачання
послуг (включаючи вартість придбаних за
рахунок
виконавця
матеріалів)
із
спорудження такого житла за рахунок
замовника.
Норми цього підпункту поширюються
також на перший продаж дачних або садових
будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності,
зареєстрованих
згідно
із
законодавством як житло (житловий фонд).».
-4755- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 1 пункту 26 розділу І виключити.
-4756- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
викласти в такій редакції:
«197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлового фонду), крім їх першого
постачання, якщо інше не передбачено цим
підпунктом.
У цьому підпункті перше постачання
житла (об'єкта житлового фонду) означає:
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а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла (об'єкта житлового
фонду) у власність покупця або постачання
послуг (включаючи вартість придбаних за
рахунок
виконавця
матеріалів)
із
спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла (об'єкта
житлового фонду) покупцю, який є особою,
іншою, ніж власник такого об'єкта на момент
виведення його з експлуатації (використання)
у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або постачання послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок
виконавця матеріалів) на таку реконструкцію
чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Норми цього підпункту поширюються
також на перший продаж дачних або садових
будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності,
зареєстрованих
згідно
із
законодавством як житло (житловий фонд).
Операції з першого постачання доступного
житла та житла, що будується із залученням
державних
коштів,
звільняються
від
оподаткування»;
-4757- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 розділу
законопроекту виключити
-4758- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 1 пункту 26 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
«підпункт 197.1.14 пункту 197.1 викласти
в такій редакції:
“197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлового фонду), крім їх першого
постачання, якщо інше не передбачено цим
підпунктом.
У цьому підпункті перше постачання
житла (об'єкта житлового фонду) означає:
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а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла (об'єкта житлового
фонду) у власність покупця або постачання
послуг (включаючи вартість придбаних за
рахунок
виконавця
матеріалів)
із
спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла (об'єкта
житлового фонду) покупцю, який є особою,
іншою, ніж власник такого об'єкта на момент
виведення його з експлуатації (використання)
у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або постачання послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок
виконавця матеріалів) на таку реконструкцію
чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Норми цього підпункту поширюються
також на перший продаж дачних або садових
будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності,
зареєстрованих
згідно
із
законодавством як житло (житловий фонд).
Операції з першого постачання доступного
житла та житла, що будується із залученням
державних
коштів,
звільняються
від
оподаткування;“»;
-4759- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 1 пункту 26 розділу І проекту
виключити
-4760- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 розділу І
законопроєкту (зміни до підпункту 197.1.14
пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу
України) виключити;
-4761- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 26 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) підпункт 197.1.14 пункту 197.1
викласти в такій редакції:
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«197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), майнових прав, в тому
числі, спеціальних майнових на таке житло,
майбутнього об’єкта житлової нерухомості, в
тому числі при зміні в державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно типу об’єкта
нерухомого майна з об’єкта незавершеного
будівництва або майбутнього об’єкта
нерухомості на об’єкт житлової нерухомості».
-4762- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити підпункт 1 пункту 26 розділу І.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-4763- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити підпункт 1 пункту 26 розділу І.
-4764- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

вилучити підпункт 1 пункту 26 розділу І
Законопроєкту (зміни до підпункту 197.1.14
пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу
України)
-4765- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Пункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«197.1. Звільняються від оподаткування
операції з:
197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлового фонду), крім їх першого
постачання, якщо інше не передбачено цим
підпунктом.
У цьому підпункті перше постачання
житла (об'єкта житлового фонду) означає:
а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла (об'єкта житлового
фонду) у власність покупця або постачання
послуг (включаючи вартість придбаних за
рахунок
виконавця
матеріалів)
із
спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла (об'єкта
житлового фонду) покупцю, який є особою,
іншою, ніж власник такого об'єкта на момент
виведення його з експлуатації (використання)
у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або постачання послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок
виконавця матеріалів) на таку реконструкцію
чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Норми цього підпункту поширюються
також на перший продаж дачних або садових
будинків, а також будь-яких інших об'єктів
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власності,
зареєстрованих
згідно
із
законодавством як житло (житловий фонд).
Операції з першого постачання доступного
житла та житла, що будується із залученням
державних
коштів,
звільняються
від
оподаткування;».
-4766- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

Підпункт виключити
Примітка:
щодо
запропонованих
законопроектом змін до редакції підпункту
197.1.14 пункту 197.1
-4767- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 26 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) підпункт 197.1.14 пункту 197.1
викласти в такій редакції:
«197.1.14. постачання житла фізичними
особами,
інвесторами
в
будівництво,
замовниками будівництва (крім операцій з
постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
із спорудження такого житла за рахунок
такого замовника), першого постачання
доступного житла та житла, що будується із
залученням державних коштів.
У цьому підпункті перше постачання
житла означає:
а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла у власність покупця
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
із спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла покупцю,
який є особою, іншою, ніж власник такого
об'єкта на момент виведення його з
експлуатації (використання) у зв'язку з такою
реконструкцією або капітальним ремонтом,
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
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на таку реконструкцію чи капітальний ремонт
за рахунок замовника».
-4768- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 1 пункту 26 Розділу І
законопроекту – виключити.
-4769- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Розділу V законопроєкту викласти у такій
редакції:
постачання об'єктів житлового фонду, крім
їх першого постачання, якщо інше не
передбачено цим підпунктом. У цьому
підпункті перше постачання житла (об'єкта
житлового фонду) означає:
а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла (об'єкта житлового
фонду) у власність покупця або постачання
послуг (включаючи вартість придбаних за
рахунок
виконавця
матеріалів)
із
спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла (об'єкта
житлового фонду) покупцю, який є особою,
іншою, ніж власник такого об'єкта на момент
виведення його з експлуатації (використання)
у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або постачання послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок
виконавця матеріалів) на таку реконструкцію
чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Норми цього підпункту поширюються
також на перший продаж дачних або садових
будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності,
зареєстрованих
згідно
із
законодавством як житло (житловий фонд).
Операції
з
першого
постачання
доступного житла та житла, що будується із

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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залученням державних коштів, звільняються
від оподаткування;
-4770- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Розділу V законопроєкту викласти у такій
редакції:
постачання житла (об'єктів житлового
фонду), крім їх першого постачання, якщо
інше не передбачено цим підпунктом.
У цьому підпункті перше постачання
житла (об'єкта житлового фонду) означає:
а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла (об'єкта житлового
фонду) у власність покупця або постачання
послуг (включаючи вартість придбаних за
рахунок
виконавця
матеріалів)
із
спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла (об'єкта
житлового фонду) покупцю, який є особою,
іншою, ніж власник такого об'єкта на момент
виведення його з експлуатації (використання)
у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або постачання послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок
виконавця матеріалів) на таку реконструкцію
чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Норми цього підпункту поширюються
також на перший продаж дачних або садових
будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності,
зареєстрованих
згідно
із
законодавством як об’єкти житлового фонду.
Операції
з
першого
постачання
доступного житла та житла, що будується із
залученням державних коштів, звільняються
від оподаткування;
-4771- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Розділу V законопроєкту викласти у такій
редакції:
постачання житла (об'єктів житлового
фонду), спеціальних майнових прав на таке
житло, майбутнього об’єкта житлової
нерухомості, в тому числі при зміні в
Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно типу об’єкта нерухомого
майна з об’єкта незавершеного будівництва
або майбутнього об’єкта нерухомості на
об’єкт житлової нерухомості.
-4772- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Розділу V законопроєкту викласти у такій
редакції:
постачання житла (об'єктів житлового
фонду), в тому числі постачання доступного
житла та житла, що будується із залученням
державних коштів.
-4773- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Розділу V законопроєкту викласти у такій
редакції:
постачання об'єктів житлового фонду,
спеціальних майнових прав на такі об’єкти,
майбутнього об’єкта житлової нерухомості, в
тому числі при зміні в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно типу об’єкта
нерухомого майна з об’єкта незавершеного
будівництва або майбутнього об’єкта
нерухомості на об’єкт житлової нерухомості.
-4774- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Розділу V законопроєкту викласти у такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1420

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

постачання об'єктів житлового фонду, крім
першого постачання, якщо інше не
передбачено цим підпунктом.
У цьому підпункті перше постачання
житла (об'єкта житлового фонду) означає:
а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла (об'єкта житлового
фонду) у власність покупця або постачання
послуг (включаючи вартість придбаних за
рахунок
виконавця
матеріалів)
із
спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла (об'єкта
житлового фонду) покупцю, який є особою,
іншою, ніж власник такого об'єкта на момент
виведення його з експлуатації (використання)
у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або постачання послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок
виконавця матеріалів) на таку реконструкцію
чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Норми цього підпункту поширюються
також на перший продаж дачних або садових
будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності,
зареєстрованих
згідно
із
законодавством як житловий фонд.
Операції
з
першого
постачання
доступного житла та житла, що будується із
залученням державних коштів, звільняються
від оподаткування;
-4775- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Розділу
V
законопроєкту
виключити
(залишити чинну редакцію підпункту).
-4776- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
271

“197.1.14. першого постачання доступного

-4777- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

житла та житла, що будується із залученням
державних коштів.

Абзац другий підпункту 1 пункту 26
розділу I виключити.
-4778- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 26
розділу І проекту Закону викласти в такій
редакції:
"197.1.14. постачання житла, крім його
першого постачання, а також першого
постачання доступного житла і житла, що
будується із залученням державних коштів."
-4779- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишити у силі діючу редакцію
-4780- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-4781- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

«197.1.14. операції з постачання житла
(об'єктів житлового фонду), які здійснюються
після того, як власником такого житла
(об'єктів житлового фонду) вперше стала
фізична особа»;
-4782- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 розділу І викласти у
такій редакції: «1) підпункт 197.1.14 пункту
197.1 викласти в такій редакції: «197.1.14.
операції з постачання житла (об'єктів
житлового фонду), які здійснюються після
того, як власником такого житла (об'єктів
житлового фонду) вперше стала фізична
особа».
-4783- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

“197.1.14. першого постачання житла
(об'єктів житлового фонду).
-4784- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзаци другий-п’ятий підпункту 1 пункту
26 розділу І замінити абзацом такого змісту:
«197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлового фонду), крім операцій з постачання

Відхилено
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послуг (включаючи вартість придбаних за
рахунок
виконавця
матеріалів)
із
спорудження такого житла за рахунок такого
замовника;»
-4785- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)
“197.1.14. першого постачання житла та
житла, що будується із залученням державних
коштів.
-4786- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Шуляк О. О. (р.к. №13), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
“197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлового фонду), крім їх першого
постачання, якщо інше не передбачено цим
підпунктом.
-4787- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4788- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
45. Абзаци другий-п’ятий підпункту 1
пункту 26 розділу І замінити абзацами такого
змісту:
«197.1.14. постачання (продажу) житла
(об'єктів житлової нерухомості), у разі якщо за
наслідками такого постачання фізична особа
вперше набуває право власності на таке житло
(об'єкти житлової нерухомості), а також
операції з наступного постачання (продажу)
такого
житла
(об'єктів
житлової
нерухомості)».
-4789- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
1. Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті
197 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту викласти у наступній редакції:
«197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), спеціальних майнових
прав на таке житло, майбутнього об’єкта
житлової нерухомості, в тому числі при зміні
в Державному реєстрі речових прав на

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

нерухоме майно типу об’єкта нерухомого
майна з об’єкта незавершеного будівництва
або майбутнього об’єкта нерухомості на
об’єкт житлової нерухомості»
-4790- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Абзаци другий-п’ятий підпункту 1 пункту
26 розділу І замінити абзацом такого змісту:
«197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлового фонду), яке здійснюється після
того, як власником такого житла (об'єктів
житлового фонду) вперше стала фізична
особа».
-4791- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзаци другий-п'ятий підпункту 1 пункту
26 розділу І законопроекту замінити одним
абзацом такого змісту:
"197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлового фонду)"
-4792- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 26 законопроекту
(щодо внесення змін до статті 197) після слів
«із залученням державних коштів» доповнити
словами «та/або коштів місцевих бюджетів».
-4793- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 197.1.14. пункту 197.1. статті 197
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), спеціальних майнових
прав на таке житло, майбутнього об’єкта
житлової нерухомості, в тому числі при зміні
в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно типу об’єкта нерухомого
майна з об’єкта незавершеного будівництва
або майбутнього об’єкта нерухомості на
об’єкт житлової нерухомості.».
-4794- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Абзаци другий-п’ятий підпункту 1 пункту
26 розділу І замінити абзацами такого змісту:
«197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), у разі якщо за
наслідками такого постачання у фізичної
особи вперше виникає право власності на таке
житло (об'єкти житлової нерухомості), а
також операції з наступного постачання
такого
житла
(об'єктів
житлової
нерухомості)».
-4795- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту викласти у наступній редакції:
«197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), спеціальних майнових
прав на таке житло, майбутнього об’єкта
житлової нерухомості, в тому числі при зміні
в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно типу об’єкта нерухомого
майна з об’єкта незавершеного будівництва
або майбутнього об’єкта нерухомості на
об’єкт житлової нерухомості»
-4796- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий пункту 26 розділу І викласти
в наступній редакції: «1) підпункт 197.1.14
пункту 197.1 викласти в такій редакції:
“197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), спеціальних майнових
прав на таке житло, майбутнього об’єкта
житлової нерухомості, в тому числі при зміні
в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно типу об’єкта нерухомого
майна з об’єкта незавершеного будівництва
або майбутнього об’єкта нерухомості на
об’єкт житлової нерухомості”.
-4797- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1425

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац другий пункту 26 розділу І викласти
в наступній редакції:
«1) підпункт 197.1.14 пункту 197.1
викласти в такій редакції: “197.1.14.
постачання житла фізичними особами, крім
фізичних осіб – підприємців, інвесторами в
будівництво та замовниками будівництва,
першого постачання доступного житла та
житла, що будується із залученням державних
коштів.
У цьому підпункті перше постачання
житла означає:
а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла у власність покупця
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
із спорудження такого житла за рахунок
замовника;
б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла покупцю,
який є особою, іншою, ніж власник такого
об'єкта на момент виведення його з
експлуатації (використання) у зв'язку з такою
реконструкцією або капітальним ремонтом,
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
на таку реконструкцію чи капітальний ремонт
за рахунок замовника”;
-4798- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту викласти у наступній редакції:
«197.1.14. постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), спеціальних майнових
прав на таке житло, майбутнього об’єкта
житлової нерухомості, в тому числі при зміні
в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно типу об’єкта нерухомого
майна з об’єкта незавершеного будівництва

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1426

№

272

Редакція, прийнята в першому читанні

У цьому підпункті перше постачання
житла означає:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

або майбутнього об’єкта нерухомості на
об’єкт житлової нерухомості»
-4799- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 26
розділу I виключити.
-4800- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-4801- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

У цьому підпункті перше постачання
житла (об'єктів житлового фонду) означає:
-4802- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
273

а)
першу
передачу
готового
новозбудованого житла у власність покупця
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
із спорудження такого житла за рахунок
замовника;

-4803- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 26
розділу I виключити.
-4804- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Відхилено

Залишити у силі діючу редакцію
-4805- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-4806- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
274

б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла покупцю,
який є особою, іншою, ніж власник такого
об'єкта на момент виведення його з
експлуатації (використання) у зв'язку з такою
реконструкцією або капітальним ремонтом,
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
на таку реконструкцію чи капітальний ремонт
за рахунок замовника;”;

-4807- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 26
розділу I виключити.
-4808- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Відхилено

Залишити у силі діючу редакцію
-4809- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-4810- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

б) перший продаж реконструйованого або
капітально відремонтованого житла покупцю,
який є особою, іншою, ніж власник такого
об'єкта на момент виведення його з

1427

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

експлуатації (використання) у зв'язку з такою
реконструкцією або капітальним ремонтом,
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
на таку реконструкцію чи капітальний ремонт
за рахунок замовника.
Норми цього підпункту поширюються
також на перший продаж дачних або
садових будинків, а також будь-яких інших
об'єктів власності, зареєстрованих згідно із
законодавством як житло (житловий
фонд).
-4811- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 розділу І викласти в
такій редакції: «1) підпункт 197.1.14 пункту
197.1 викласти в такій редакції: «197.1.14.
постачання
житла
(об'єктів
житлової
нерухомості), майнових прав, в тому числі,
спеціальних майнових на таке житло,
майбутнього об’єкта житлової нерухомості, в
тому числі при зміні в державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно типу об’єкта
нерухомого майна з об’єкта незавершеного
будівництва або майбутнього об’єкта
нерухомості на об’єкт житлової нерухомості;»
-4812- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-4813- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 розділу І викласти в
такій редакції: «1) підпункт 197.1.14 пункту
197.1 викласти в такій редакції: «197.1.14.
постачання житла фізичними особами,
першого постачання доступного житла та
житла, що будується із залученням державних
коштів. У цьому підпункті перше постачання
житла означає: а) першу передачу готового
новозбудованого житла у власність покупця
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
із спорудження такого житла за рахунок

1428

№

Редакція, прийнята в першому читанні

275

276

2) у абзаці третьому пункту 197.19 слова та
знаки “розвідкою, видобутком,” виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

замовника;
б)
перший
продаж
реконструйованого
або
капітально
відремонтованого житла покупцю, який є
особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на
момент виведення його з експлуатації
(використання)
у
зв'язку
з
такою
реконструкцією або капітальним ремонтом,
або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів)
на таку реконструкцію чи капітальний ремонт
за рахунок замовника;»
-4814- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 26 законопроекту (щодо
внесення змін до статті 197) доповнити
новими абзацами наступного змісту:
«Норми цього підпункту поширюються
також на перший продаж дачних або садових
будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності,
зареєстрованих
згідно
із
законодавством як житло (житловий фонд).
Операції з першого постачання доступного
житла та житла, що будується із залученням
державних коштів та/або коштів місцевих
бюджетів, звільняються від оподаткування.».
-4815- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

2) у пункті 197.18 слова і цифри “за кодами
згідно з УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102 10 10 00,
0102 10 30 00”замінити словами і цифрами “за
кодами згідно з УКТ ЗЕД 0101 21 00 00, 0102
21 10 00, 0102 21 30 00”;
-4816- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці третьому пункту 197.19 статті 197
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «послуг, пов'язаних
з» вставити слова та знаки «розвідкою,
видобутком,»
-4817- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1429

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 2 пункту 26 Розділу
законопроекту – виключити.
-4818- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

І

Підпункт 2 пункту 26 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-4819- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 2 пункту 26 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 197.19 статті 197 викласти в
такій редакції:
«197.19. Звільняються від оподаткування
операції з постачання Національному банку
України: дорогоцінних металів, у тому числі
їх ввезення на митну територію України;»
-4820- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці третьому пункту 197.19 статті 197
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «послуг, пов'язаних
з» вставити слова та знаки «розвідкою,
видобутком,»
-4821- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

277

3) доповнити пунктом 197.26 такого

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 26 Розділу І
законопроекту – виключити.
-4822- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 197.19 статті 197 Розділу V
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію пункту).
-4823- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці третьому пункту 197.19 статті 197
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «послуг, пов'язаних
з» вставити слова та знаки «розвідкою,
видобутком,»
-4824- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1430

№

Редакція, прийнята в першому читанні

змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 3 пункту 26 вилучити;
-4825- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 26 розділу І
законопроєкту (доповнення статті 197
Податкового кодексу України пунктом
197.26) виключити.
-4826- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 26 розділу І
законопроєкту (доповнення статті 197
Податкового кодексу України пунктом
197.26) виключити.
-4827- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

В підпункті 3 пункту 26 розділу І
законопроєкту щодо доповнення Податкового
кодексу новим пунктом 197.26 у всіх місцях та
відмінках, де зазначається слово «золото»
додати слова «та срібла» у відповідних
відмінках.
-4828- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4829- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 3 пункту 26 Розділу
законопроекту – виключити.
-4830- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено
І
Відхилено

Підпункт 3 пункту 26 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-4831- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 26 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий пункт 197.26 виключити»;
-4832- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

І
Відхилено

Підпункт 3 пункту 26 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий пункт 197.26 виключити»;
-4833- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

І

Підпункт 3 пункту
законопроекту виключити;

I

26

Розділу

Відхилено

1431

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-4834- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий п.197.26 статті 197 як
такий, що суперечить нормам 6 та 112
Директив ЄС, отже Угоді про асоціацію
України з ЄС.
-4835- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Підпункт 3 пункту 26 розділу І
законопроєкту (доповнення статті 197
Податкового кодексу України пунктом
197.26) виключити;
-4836- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 3 пункту 26 розділу І викласти в
такій редакції:
«3) доповнити пунктом 197.26 такого
змісту:
“197.26. Звільняються від оподаткування
операції платників податку, які здійснюють:
а) постачання на митній території України
та/або ввезення на митну територію України
інвестиційного
золота,
включаючи
інвестиційне золото у вигляді сертифікатів
розподіленого чи нерозподіленого золота, або
золота, яким торгують на золотих рахунках,
зокрема, позик золота та свопів, що
передбачають право власності або право
вимоги стосовно інвестиційного золота, а
також операції з інвестиційним золотом, що
передбачають ф’ючерсні та форвардні угоди,
що призводять до передачі права власності
або права вимоги стосовно інвестиційного
золота.
б) постачання послуг агентів, які діють від
імені та за дорученням іншої особи у
випадках, коли вони беруть участь у
постачанні інвестиційного золота своєму
принципалові/довірителю.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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в) постачання послуг, пов’язаних з
виробництвом інвестиційного золота та/або
послуг з перетворення золота на інвестиційне
золото. У разі здійснення операцій, звільнених
відповідно до цього пункту, положення
пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та
положення статті 199 цього Кодексу не
застосовуються».
-4837- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

278

“197.26. Звільняються від оподаткування
операції платників податку, які здійснюють:

Підпункт 3 пункту 26 Розділу І
законопроекту – виключити.
-4838- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 197.26 статті 197 Розділу V
законопроєкту виключити.
-4839- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-4840- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

виключити
279

а) постачання на митній території України
та/або ввезення на митну територію України
інвестиційного
золота,
включаючи
інвестиційне золото у вигляді сертифікатів
розподіленого чи нерозподіленого золота, або
золота, яким торгують на золотих рахунках,
зокрема, позик золота та свопів, що
передбачають право власності або право
вимоги стосовно інвестиційного золота, а
також операції з інвестиційним золотом, що
передбачають ф’ючерсні та форвардні угоди,
що призводять до передачі права власності
або права вимоги стосовно інвестиційного
золота;

-4841- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4842- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті «а» пункту 197.26 статті 197
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «ввезення на митну
територію України» вставити слова та знак
«монетарних і немонетарних валютних
цінностей,»
-4843- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті «а» пункту 197.26 статті 197
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «ввезення на митну
територію України» вставити слова та знак

Відхилено

Відхилено
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«монетарних і немонетарних валютних
цінностей,»
-4844- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «а» пункту 197.26 статті 197
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту після слів «ввезення на митну
територію України» вставити слова та знак
«монетарних і немонетарних валютних
цінностей,»
-4845- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити
280

281

б) постачання послуг агентів, які діють від
імені та за дорученням іншої особи у
випадках, коли вони беруть участь у
постачанні інвестиційного золота своєму
принципалові/довірителю;

-4846- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

в) постачання послуг, пов’язаних з
виробництвом інвестиційного золота та/або
послуг з перетворення золота на інвестиційне
золото.”.

-4848- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-4847- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

виключити
Відхилено

виключити
-4849- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

виключити
282

-4850- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

1. Доповнити пункт 26 розділу І проекту
Закону в частині внесення змін до
Податкового
кодексу
України
новим
підпунктом чотири такого змісту:
«4) доповнити пунктом 197.27 такого
змісту:
«197.27. Звільняються від оподаткування
операції з постачання на митній території
України тютюнових виробів, тютюну та/або
промислових замінників тютюну, для яких
встановлені максимальні роздрібні ціни, крім
операцій з першого постачання таких товарів
виробниками та ввезення на митну територію
України імпортерами таких товарів.».
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-4851- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 26 розділу І
законопроєкту доповнити підпунктом г)
наступного змісту: «г) постачання на митній
території України та/або ввезення на митну
територію України золотих та срібних монет
900-ї або вищої проби, викарбуваних після
1500 року, які є або були законним платіжним
засобом у країні походження та які зазвичай
продаються за ціною, яка не перевищує вільну
ринкову вартість золота, що міститься в
монеті, більш ніж на 80 відсотків».
-4852- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

46. Підпункт 3 пункту 26 розділу І
доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі здійснення операцій, звільнених
відповідно до цього пункту, положення
пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та
положення статті 199 цього Кодексу не
застосовуються».
-4853- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
1. Статтю 197 Податкового кодексу
України доповнити пунктом 197.27 такого
змісту:
«197.27.
Звільняються
від
оподаткування
операції
постачання
з
інвестиційною метою немонетарних та
монетарних цінностей у вигляді фізичного
золота, срібла, платини та металів платинової
групи.»
-4854- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Статтю 197 Податкового кодексу України
доповнити пунктом 197.27 такого змісту:
«197.27. Звільняються від оподаткування
операції постачання з інвестиційною метою
немонетарних та монетарних цінностей у
вигляді фізичного золота, срібла, платини та
металів платинової групи.»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-4855- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Статтю 197 Податкового кодексу України
доповнити пунктом 197.27 такого змісту:
«197.27. Звільняються від оподаткування
операції постачання з інвестиційною метою
немонетарних та монетарних цінностей у
вигляді фізичного золота, срібла, платини та
металів платинової групи.»
-4856- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Пункт 27 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
53. У пункті 198.6 статті 198:
1) в абзацах четвертому — шостому
цифри “1095” замінити цифрами “365”;
2) після абзацу шостого доповнити
абзацом сьомим такого змісту:
“У разі зупинення реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних згідно
з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу
перебіг строків, зазначених у цьому пункті
переривається на період зупинення реєстрації
таких податкових накладних / розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних.”.
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати
абзацом восьмим.
-4857- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

53. У пункті 198.6 статті 198:
в абзацах четвертому — шостому цифри
“1095” замінити цифрами “365”;
після абзацу шостого доповнити новим
абзацом такого змісту:
“У разі зупинення реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних згідно
з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу
перебіг строків, зазначених у цьому пункті
переривається на період зупинення реєстрації
таких податкових накладних / розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних”.
У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий
вважати відповідно абзацами восьмим та
дев'ятим.

Відхилено

Частину 27 розділу 1 законопроекту (зміни
до п. 198.6 ст. 198 ПКУ) виключити.
-4858- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 27 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу
України) виключити.
-4859- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 27 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу
України) виключити.
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-4860- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-4861- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)
Пункт двадцять сьомий розділу
законопроекту виключити
-4862- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено
І
Відхилено

Пункт 28 розділу І виключити.
-4863- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)
Підпункт 1 пункту 27 Розділу
законопроекту виключити
-4864- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено
I
Відхилено

198.6. Не відносяться до податкового
кредиту
суми
податку,
сплаченого
(нарахованого) у зв'язку з придбанням
товарів/послуг,
не
підтверджені
зареєстрованими
в
Єдиному
реєстрі
податкових
накладних
податковими
накладними / розрахунками коригування до
таких податкових накладних чи не
підтверджені
митними
деклараціями
(тимчасовими додатковими та іншими видами
митних декларацій, за якими сплачуються
суми податку до бюджету при ввезенні
товарів на митну територію України), іншими
документами, передбаченими пунктом 201.11
статті 201 цього Кодексу. …
У разі якщо платник податку не включив у
відповідному звітному періоді до податкового
кредиту суму податку на додану вартість на
підставі отриманих податкових накладних /
розрахунків коригування до таких податкових
накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі
податкових
накладних,
таке
право
зберігається за ним протягом 180 1095
календарних днів з дати складення податкової
накладної / розрахунку коригування. Суми
податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з
придбанням товарів/послуг, зазначені в
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податкових
накладних
/
розрахунках
коригування до таких податкових накладних,
зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових
накладних з порушенням строку реєстрації,
включаються до податкового кредиту за
звітний податковий період, в якому
зареєстровано
податкові
накладні
/
розрахунки коригування до таких податкових
накладних в Єдиному реєстрі податкових
накладних, але не пізніше ніж через 180 1095
календарних днів з дати складення
податкових
накладних
/
розрахунків
коригування до таких податкових накладних.
Платники податку, які застосовують касовий
метод податкового обліку, суми податку,
зазначені в податкових накладних /
розрахунках
коригування
до
таких
податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту протягом
періоду 180 1095 календарних днів з дати
складення таких податкових накладних /
розрахунків коригування до таких податкових
накладних у зв'язку з відсутністю фактів
списання коштів з банківського рахунку
(видачі з каси) платника податку або надання
інших
видів
компенсацій
вартості
поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 60 накладної днів з дата такого
списання,надання інших видів компенсацій.
У разі зупинення реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних
згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього
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Кодексу перебіг строків, зазначених у
цьому пункті переривається на період
зупинення реєстрації таких податкових
накладних / розрахунків коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних. …
-4865- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до п.198.6 (крім
останнього абзацу) як такі, що не
корелюються із загальним строком давності.
-4866- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Пункт 27 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу
України) виключити;
-4867- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 27 розділу І викласти в такій
редакції:
«27. У пункті 198.6 статті 198:
1) в абзацах четвертому — шостому цифри
«1095» замінити цифрами «180»;
2) після абзацу шостого доповнити
абзацом сьомим такого змісту: «У разі
зупинення реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних згідно з пунктом
201.16 статті 201 цього Кодексу перебіг
строків, зазначених у цьому пункті
переривається на період зупинення реєстрації
таких податкових накладних / розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних. Відлік строку, визначеного цим
абзацом зупиняється на весь період
адміністративного
та/або
судового
оскарження рішення про відмову в реєстрації
податкової
накладної
/
розрахунку
коригування».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати
абзацом дев’ятим».
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-4868- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт 27 Розділу І (щодо внесення змін до
пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу
України) виключити.
-4869- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
Пункт 27 Розділу І законопроекту –
виключити.
-4870- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 198.6 статті 198 Розділу V
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію пункту).
-4871- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 27 Розділу І виключити
284

1) в абзацах четвертому — шостому цифри
“1095” замінити цифрами “180”;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

-4872- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 27 цифри “180”
замінити цифрами “365”;
-4873- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

абзац шостий пункту 198.6 статті 198
доповнити
словами
“крім
випадків,
передбачених абзацом сьомим цього пункту.”
-4874- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

У Підпункт 1 пункту 27 розділу І внести
наступні зміни:
«1) в абзацах четвертому — шостому
цифри «1095» замінити цифрами «365»».
Обґрунтування: у зв’язку із скасуванням
пільги по ПДВ запропоновано при постачанні
житла, інвестиції в яке фізособами здійснено
в період дії пільги, не застосовувати
положення щодо оподаткування ПДВ
постачання житла (пом’якшувальна норма).
-4875- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

у підпункті 1 пункту 27 Розділу І проекту
цифри "180" замінити цифрами "365"
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-4876- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
47. Підпункт 1 пункту 27 розділу І
викласти в такій редакції:
«1) в абзацах четвертому — шостому
цифри «1095» замінити цифрами «365»».
-4877- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці четвертому пункту 198.6 статті
198 Податкового кодексу України цифри
«180» замінити цифрами «365».
-4878- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці п’ятому пункту 198.6 статті 198
Податкового кодексу України цифри «180»
замінити цифрами «365».
-4879- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці шостому пункту 198.6 статті 198
Податкового кодексу України цифри «180»
замінити цифрами «365».
-4880- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) в абзацах четвертому — шостому
цифри «1095» замінити цифрами «365».
-4881- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
у підпункті 1 пункту 27 розділу І проекту
цифри "180" замінити цифрами "365";
-4882- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу I виключити.
-4883- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)

Відхилено

У частині двадцять сьомій розділу І
законопроекту виключити пункт 1 (а саме,
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виключити зміни до абзаців четвертого –
шостого пункту 198.6 статті 198 ПКУ).
-4884- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.
-4885- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.
-4886- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«Абзац четвертий пункту 198.6 статті 198
доповнити реченням такого змісту:
«Перебіг строку, визначеного цим абзацом
зупиняється на весь період адміністративного
оскарження рішення про відмову в реєстрації
податкової
накладної/розрахунку
коригування».
-4887- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.
-4888- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
-4889- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-4890- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.

Відхилено

-4891- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.
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Висновки, обґрунтування

-4892- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

1) в абзацах четвертому — шостому цифри
“1095” замінити цифрами “730”;
-4893- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Зміни до абз. 4-6 п. 198.6 статті 198
Податкового кодексу - вилучити
-4894- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Шуляк О. О. (р.к. №13), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378)
Виключити.
-4895- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Підпункт 1 пункту 27 Розділу
законопроекту виключити
-4896- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
І
Відхилено

виключити
-4897- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.
-4898- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
2. У пункті 27 Розділу І законопроекту
(щодо внесення змін до статті 198): Абзац «1)
в абзацах четвертому — шостому цифри
“1095” замінити цифрами “180”;» –
виключити.
-4899- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«Абзац четвертий пункту 198.6 статті 198
доповнити реченням такого змісту:
«Відлік строку, визначеного цим абзацом
переривається
на
весь
період
адміністративного оскарження рішення про
відмову в реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування»».
-4900- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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У пункті 198.6 статті 198 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: в
абзаці четвертому цифри «180» замінити
цифрами «1095»
-4901- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 198.6 статті 198 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: в
абзаці п’ятому цифри «180» замінити
цифрами «1095»
-4902- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 198.6 статті 198 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: в
абзаці шостому цифри «180» замінити
цифрами «1095»
-4903- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«Абзац п’ятий пункту 198.6 статті 198
доповнити реченням такого змісту:
«Відлік строку, визначеного цим абзацом
переривається
на
весь
період
адміністративного оскарження рішення про
відмову в реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування».
-4904- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 1 пункту 27 Розділу І
законопроекту – виключити.
-4905- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121),
Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 198.6
статті 198 ПКУ) виключити.
-4906- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
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-4907- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.
-4908- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.

Відхилено

-4909- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 198.6 статті 198 викласти в такій
редакції:
«198.6. Не відносяться до податкового
кредиту
суми
податку,
сплаченого
(нарахованого) у зв'язку з придбанням
товарів/послуг,
не
підтверджені
зареєстрованими
в
Єдиному
реєстрі
податкових
накладних
податковими
накладними / розрахунками коригування до
таких податкових накладних чи не
підтверджені
митними
деклараціями
(тимчасовими, додатковими та іншими
видами митних декларацій, за якими
сплачуються суми податку до бюджету при
ввезенні товарів на митну територію України),
іншими
документами,
передбаченими
пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.
У разі якщо платник податку не включив у
відповідному звітному періоді до податкового
кредиту суму податку на додану вартість на
підставі отриманих податкових накладних /
розрахунків коригування до таких податкових
накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі
податкових
накладних,
таке
право
зберігається за ним протягом 1095
календарних днів з дати складення податкової
накладної / розрахунку коригування.
Суми податку, сплачені (нараховані) у
зв'язку
з
придбанням
товарів/послуг,
зазначені в податкових накладних /
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Висновки, обґрунтування

розрахунках
коригування
до
таких
податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних з
порушенням строку реєстрації, включаються
до податкового кредиту за звітний податковий
період, в якому зареєстровано податкові
накладні / розрахунки коригування до таких
податкових накладних в Єдиному реєстрі
податкових накладних, але не пізніше ніж
через 1095 календарних днів з дати складення
податкових
накладних
/
розрахунків
коригування до таких податкових накладних.
Платники податку, які застосовують
касовий метод податкового обліку, суми
податку, зазначені в податкових накладних /
розрахунках
коригування
до
таких
податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту протягом
періоду 1095 календарних днів з дати
складення таких податкових накладних /
розрахунків коригування до таких податкових
накладних у зв'язку з відсутністю фактів
списання коштів з банківського рахунку
(видачі з каси) платника податку або надання
інших
видів
компенсацій
вартості
поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 60 календарних днів з дата такого
списання, надання інших видів компенсацій»;
-4910- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Підпункт 1 пункту
законопроекту виключити

27

розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

І
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-4911- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 198.6
статті 198 ПКУ) виключити.
-4912- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У підпункті 1 пункту 27 Розділу I
законопроекту слова «180» замінити на «730»;
-4913- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«після абзацу десятого пункту 198.5 статті
198 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Норми цього пункту не застосовуються
до операцій, що здійснюються особою, яка
провадить
клірингову
діяльність
центрального контрагента відповідно до
законодавства про ринки капіталу та
організовані товарні ринки, в межах такої
діяльності.»
-4914- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
Абзац шостий пункту 198.6. викласти в
такій редакції:
«Платники податку, які застосовують
касовий метод податкового обліку, суми
податку, зазначені в податкових накладних /
розрахунках
коригування
до
таких
податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту протягом
періоду 180 календарних днів з дати
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складення таких податкових накладних /
розрахунків коригування до таких податкових
накладних у зв'язку з відсутністю фактів
списання коштів з банківського рахунку
(видачі з каси) платника податку та/або зміни
обсягу прав та зобов’язань щодо коштів між
сторонами
товарних
операцій,
що
відображається в системі клірингового обліку,
або надання інших видів компенсацій вартості
поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку та/або зміна обсягу прав та
зобов’язань щодо коштів між сторонами
товарних операцій, що відображається в
системі клірингового обліку, або надання
інших
видів
компенсацій
вартості
поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 60 календарних днів з дата такого
списання, зміни обсягу прав та зобов’язань
щодо коштів, надання інших видів
компенсацій.»
-4915- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«Абзац шостий пункту 198.6 статті 198
доповнити реченням такого змісту:
«Відлік строку, визначеного цим абзацом
переривається
на
весь
період
адміністративного оскарження рішення про
відмову в реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування»».
-4916- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1448

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 1 пункту 27 розділу І цифри
«180» замінити цифрами «540».
-4917- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.
-4918- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац четвертий пункту 198.6 статті 198
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«У разі якщо платник податку не включив
у відповідному звітному періоді до
податкового кредиту суму податку на додану
вартість на підставі отриманих податкових
накладних / розрахунків коригування до таких

Відхилено
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податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних, таке
право зберігається за ним протягом 1455
календарних днів з дати складення податкової
накладної/розрахунку коригування.».
-4919- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац п’ятий пункту 198.6 статті 198
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«Суми податку, сплачені (нараховані) у
зв'язку
з
придбанням
товарів/послуг,
зазначені в податкових накладних /
розрахунках
коригування
до
таких
податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних з
порушенням строку реєстрації, включаються
до податкового кредиту за звітний податковий
період, в якому зареєстровано податкові
накладні / розрахунки коригування до таких
податкових накладних в Єдиному реєстрі
податкових накладних, але не пізніше ніж
через 1455 календарних днів з дати складення
податкових
накладних
/
розрахунків
коригування
до
таких
податкових
накладних.».
-4920- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац шостий пункту 198.6 статті 198
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«Платники податку, які застосовують
касовий метод податкового обліку, суми
податку, зазначені в податкових накладних /
розрахунках
коригування
до
таких
податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту протягом
періоду 1455 календарних днів з дати
складення таких податкових накладних /

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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розрахунків коригування до таких податкових
накладних у зв'язку з відсутністю фактів
списання коштів з банківського рахунку
(видачі з каси) платника податку або надання
інших
видів
компенсацій
вартості
поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 90 календарних днів з дата такого
списання, надання інших видів компенсацій».
-4921- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) в абзацах четвертому — шостому
цифри «1095» замінити цифрами «730»».
абзац п’ятий доповнити реченням такого
змісту:
«Відлік строку, визначеного цим абзацом
зупиняється на весь період адміністративного
та судового оскарження рішення про відмову
в реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування»».
-4922- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.
-4923- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 198.6 статті 198 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
в абзаці четвертому цифри «180» замінити
цифрами «1095»
-4924- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено
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У пункті 198.6 статті 198 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
в абзаці п’ятому цифри «180» замінити
цифрами «1095»
-4925- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 198.6 статті 198 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
в абзаці шостому цифри «180» замінити
цифрами «1095»
-4926- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 27 розділу І після підпункту 1
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«2) після абзацу шостого доповнити абзацами
сьомим та восьмим такого змісту: «Платники
податку,
які
здійснюють
постачання,
передачу, розподіл електричної та/або
теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної
енергії відповідно до Закону України "Про
ринок електричної енергії", суми податку,
зазначені в податкових накладних /
розрахунках
коригування
до
таких
податкових накладних, та не включені до
податкового кредиту протягом періоду 365
календарних днів з дати складення таких
податкових
накладних
/
розрахунків
коригування до таких податкових накладних у
зв'язку з відсутністю фактів списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
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поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 60 календарних днів з дата такого
списання, надання інших видів компенсацій.
Розрахунки
коригування
до
зведених
податкових
накладних,
складені
за
операціями, визначеними пунктом 199.1
статті 199 цього Кодексу, зареєстровані в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту у
відповідному звітному періоді мають право на
включення таких сум до податкового кредиту
протягом періоду 365 календарних днів з дати
складення таких податкових накладних /
розрахунків коригування до таких податкових
накладних».
-4927- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І доповнити
абзацом такого змісту: «Абзац п’ятий пункту
198.6 статті 198 доповнити реченням такого
змісту: «Відлік строку, визначеного цим
абзацом зупиняється на весь період
адміністративного оскарження рішення про
відмову в реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування».
-4928- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 27 розділу І виключити.
-4929- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 1 пункту 27 Розділу І
законопроекту – виключити.
-4930- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
В абзацах четвертому - шостому цифри
“180” замінити цифрами “360”;
-4931- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
В абзацах четвертому - шостому цифри
“180” замінити цифрами “720”;

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-4932- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
В абзацах четвертому - шостому цифри
“180” замінити цифрами “900”;
-4933- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 1 пункту 27 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«Абзац шостий пункту 198.6 статті 198
доповнити реченням такого змісту: «Відлік
строку, визначеного цим абзацом зупиняється
на весь період адміністративного оскарження
рішення про відмову в реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування»».
-4934- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити

285

2) після

абзацу

шостого

доповнити

-4935- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 198.6 статті 198 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
в абзаці четвертому цифри «180» замінити
цифрами «1095»
-4936- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 198.6 статті 198 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
в абзаці п’ятому цифри «180» замінити
цифрами «1095»
-4937- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 198.6 статті 198 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
в абзаці шостому цифри «180» замінити
цифрами «1095»
-4938- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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абзацом сьомим такого змісту:
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“У разі зупинення реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних згідно
з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу
перебіг строків, зазначених у цьому пункті
переривається на період зупинення реєстрації
таких податкових накладних / розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 2 пункту 27 Розділу
законопроекту – виключити.
-4939- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 27 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-4940- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 27 розділу І викласти в
редакції: «3) після абзацу восьмого доповнити
абзацом дев’ятим такого змісту: «У разі
зупинення реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних згідно з пунктом
201.16 статті 201 цього Кодексу перебіг
строків, зазначених у цьому пункті
переривається на період зупинення реєстрації
таких податкових накладних / розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних.».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати
абзацом десятим».
-4941- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 27 Розділу І
законопроекту – виключити.
-4942- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац сьомий пункту 198.6 статті 198
Розділу V законопроєкту виключити.
-4943- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Відхилено

після абзацу шостого доповнити новими
абзацами такого змісту:
"Платники податку, які здійснюють
постачання, передачу, розподіл електричної
та/або теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної
енергії відповідно до Закону України "Про
ринок електричної енергії", суми податку,
зазначені в податкових накладних /
розрахунках
коригування
до
таких
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податкових накладних, та не включені до
податкового кредиту протягом періоду 365
календарних днів з дати складення таких
податкових
накладних
/
розрахунків
коригування до таких податкових накладних у
зв'язку з відсутністю фактів списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 60 календарних днів з дати такого
списання, надання інших видів компенсацій.
Розрахунки коригування до зведених
податкових
накладних,
складені
за
операціями, визначеними пунктом 199.1
статті 199 цього Кодексу, зареєстровані в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту у
відповідному звітному періоді мають право на
включення таких сум до податкового кредиту
протягом періоду 365 календарних днів з дати
складення таких податкових накладних /
розрахунків коригування до таких податкових
накладних.
У разі зупинення реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних згідно
з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу
перебіг строків, зазначених у цьому пункті
переривається на період зупинення реєстрації
таких податкових накладних / розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних".
-4944- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«статтю 198 доповнити новим пунктом
198.8 такого змісту:
«198.8. Датою віднесення сум податку до
податкового кредиту за операціями з
придбання товарів / послуг, що здійснюються
за
деривативними
контрактами
та
деривативними цінними паперами, є дата
передачі базового активу, що визначається
відповідно до підпункту “б” пункту 187.1
статті 187 цього Кодексу.»
-4945- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Абзац 2 підпункту 2 пункту 27 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
“У разі зупинення реєстрації податкової
накладної та/або розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних,
згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього
Кодексу, перебіг строків, зазначених у цьому
пункті переривається на період зупинення
реєстрації таких податкових накладних та/або
розрахунків коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних.”;
-4946- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац сьомий пункту 198.6 статті 198
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«У разі зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних згідно з
пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу
перебіг строків, зазначених у цьому пункті
переривається на період зупинення реєстрації
таких податкових накладних/розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-4947- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац сьомий пункту 198.6 статті 198
Податкового кодексу України такого змісту:
«У разі зупинення реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних згідно
з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу
перебіг строків, зазначених у цьому пункті
переривається на період зупинення реєстрації
таких податкових накладних/розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних.» виключити.

Відхилено

-4948- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 27 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
54. Абзац третій пункту 199.6 статті 199
виключити.

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

-4949- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 28 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
55. Пункт 200.11 статті 200 викласти в
такій редакції:
“200.11. Контролюючий орган має право
протягом 60 календарних днів, що настають за
граничним строком подання податкової
декларації, а в разі якщо така податкова
декларація
надана
після
закінчення
граничного строку - за днем її фактичного
подання, провести документальну перевірку
платника податку у порядку передбаченому
підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього
Кодексу.
Рішення про проведення документальної
перевірки має бути прийнято не пізніше

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати
абзацом восьмим.

288

289

Пропозиції та поправки до проекту

54. Абзац третій пункту 199.6 статті 199
виключити.

28. У статті 200:
55. Пункт 200.11 статті 200 викласти в
такій редакції:
“200.11. Контролюючий орган має право
протягом 60 календарних днів, що настають за
граничним строком подання податкової
декларації, а в разі якщо така податкова
декларація
надана
після
закінчення
граничного строку - за днем її фактичного
подання, провести документальну перевірку
платника податку у порядку передбаченому
підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього
Кодексу.
Рішення про проведення документальної
перевірки має бути прийнято не пізніше
закінчення граничного строку проведення
камеральної перевірки”.
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Висновки, обґрунтування

закінчення граничного строку проведення
камеральної перевірки.”.
-4950- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт двадцять восьмий розділу
законопроекту виключити
-4951- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Пункт 28 Розділу І законопроекту –
виключити.
-4952- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 28 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-4953- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 28 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
підпункт “б” пункту 200.4 статті 200
викласти в такій редакції:
«б)
або
підлягає
бюджетному
відшкодуванню за заявою платника у сумі
податку, фактично сплаченій отримувачем
товарів/послуг у попередніх та звітному
податкових періодах постачальникам таких
товарів/послуг або до Державного бюджету
України, в частині, що не перевищує суму,
обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті
2001 цього Кодексу на момент отримання
контролюючим
органом
податкової
декларації на поточний рахунок платника
податку та/або у рахунок сплати грошових
зобов'язань або погашення податкового боргу
такого платника податку з інших платежів, що
сплачуються до державного бюджету,»;
-4954- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 28 розділу І законопроекту
виключити
-4955- Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)

Відхилено

Абзац другий пункту 28 Розділу I
законопроекту виключити
-4956- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 28 розділу І виключити.
-4957- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Пункт 28 розділу І виключити.

292

у підпункті “б” пункту 200.4 після слів
“або до Державного бюджету України,”
доповнити словами та знаками “за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або
звітному податкових періодах, за операціями
з
придбання
основних
засобів,
що
призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку, за операціями з придбання
товарів/послуг,
що
безпосередньо
використано платником податку у попередніх
та/або звітному податковому періодах у
виготовленні товарів, внаслідок якого сума
витрат, понесених на переробку (обробку,
інші
види
перетворення)
сировини,
комплектуючих, складових частин, інших
покупних товарів, які використовуються у
виготовленні таких товарів, становить не
менше 8 відсотків продажної ціни таких
виготовлених товарів,”;

-4958- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 28 Розділу І законопроекту –
виключити.
-4959- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 28 Розділу І виключити

Відхилено

-4960- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

200.4-1

"2) доповнити пунктом
такого
змісту:
“200.4-1. При розрахунку бюджетного
відшкодування враховуються операції:
а) з придбання (будівництва, спорудження,
створення) та ввезення на митну територію
України
необоротних
активів,
що
призначаються
для
використання
у
господарській діяльності платника податку;
б) з придбання товарів/послуг та ввезення
на митну територію України товарів, що
використані в операціях, що оподатковуються
за нульовою ставкою податку”;
-4961- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121),
Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Абзац другий пункту 28 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 200.4
статті 200 ПКУ) виключити.
-4962- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Відхилено

Абзац другий пункту 28 розділу І викласти
в такій редакції:
«у підпункті “б” пункту 200.4 після слів
“або до Державного бюджету України”
доповнити словами та знаками “за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або
звітному податкових періодах, за операціями
з
придбання
основних
засобів,
що
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призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку (невикористані на момент
проведення перевірки основні засоби не
вважаються такими, що не призначаються для
використання в господарській діяльності), за
операціями з придбання товарів/послуг, що
безпосередньо
використано
платником
податку у попередніх та/або звітному
податковому періодах у виготовленні товарів,
внаслідок якого сума витрат, понесених на
переробку (обробку, інші види перетворення)
сировини, комплектуючих, складових частин,
інших
покупних
товарів,
які
використовуються у виготовленні таких
товарів, становить не менше 8 відсотків
продажної ціни таких виготовлених товарів».
-4963- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті «б» пункту 200.4 статті 200
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або
звітному податкових періодах, за операціями
з
придбання
основних
засобів,
що
призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку, за операціями з придбання
товарів/послуг,
що
безпосередньо
використано платником податку у попередніх
та/або звітному податковому періодах у
виготовленні товарів, внаслідок якого сума
витрат, понесених на переробку (обробку,
інші
види
перетворення)
сировини,
комплектуючих, складових частин, інших
покупних товарів, які використовуються у
виготовленні таких товарів, становить не
менше 8 відсотків продажної ціни таких
виготовлених товарів,» виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-4964- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 28 викласти у такій редакції:
“28. У статті 200:
1) у підпункті “б” пункту 200.4 після слів
“або до Державного бюджету України”
доповнити словами і цифрами “за операціями
визначеними пунктом 200.41 цієї статті”;
-4965- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац 2 пункту 28 розділу І викласти в
такій редакції:
«у підпункті “б” пункту 200.4 після слів
“або до Державного бюджету України”
доповнити словами та знаками “за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або
звітному податкових періодах, за операціями
з
придбання
основних
засобів,
що
призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку (основні засоби, які не були
використані протягом 1 календарного року з
моменту придбання не вважаються такими,
що не призначаються для використання у
господарській діяльності платника), за
операціями з придбання товарів/послуг, що
безпосередньо
використано
платником
податку у попередніх та/або звітному
податковому періодах у виготовленні товарів,
внаслідок якого сума витрат, понесених на
переробку (обробку, інші види перетворення)
сировини, комплектуючих, складових частин,
інших
покупних
товарів,
які
використовуються у виготовленні таких
товарів, становить не менше 8 відсотків
продажної ціни таких виготовлених товарів».
-4966- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий пункту 28 розділу І викласти
в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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«у підпункті “б” пункту 200.4 після слів
“або до Державного бюджету України”
доповнити словами та знаками “за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або
звітному податкових періодах, за операціями
з
придбання
основних
засобів,
що
призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку (незалежно від того, чи такі
основні засоби почали використовуватися в
оподатковуваних
операціях
у
межах
провадження господарської діяльності ), за
операціями з придбання товарів/послуг, що
безпосередньо
використано
платником
податку у попередніх та/або звітному
податковому періодах у виготовленні товарів,
внаслідок якого сума витрат, понесених на
переробку (обробку, інші види перетворення)
сировини, комплектуючих, складових частин,
інших
покупних
товарів,
які
використовуються у виготовленні таких
товарів, становить не менше 8 відсотків
продажної ціни таких виготовлених товарів».
-4967- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий пункту 28 розділу І викласти
в такій редакції:
«підпункт «б» пункту 200.4 викласти в
такій редакції:
«б)
або
підлягає
бюджетному
відшкодуванню за заявою платника у сумі
податку, яка не перевищує найменшого
значення наступних із показників:
суми податку, фактично сплаченого
отримувачем товарів/послуг у попередніх та
звітному
податкових
періодах
постачальникам таких товарів/послуг або до
Державного бюджету України;
суми, обчисленої відповідно до пункту
2001 .3 статті 2001 цього Кодексу на момент

1463

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

отримання
контролюючим
органом
податкової декларації;
ліміту
суми
відшкодування,
що
обчислюється за такою формулою: Lim відшк.
= ∑ ПК ОФ + ∑ ПК Перевищ. - ∑ відшк., де
∑ ПК ОФ – загальна суми податкового
кредиту за останні 12 місяців (включаючи
звітний період) за операціями з придбання
основних фондів (основних засобів, у тому
числі інших необоротних матеріальних
активів
та
незавершених
капітальних
інвестицій у необоротні капітальні активи) та
інших товарів/робіт/послуг, що включаються
до первісної вартості таких основних фондів;
∑ ПК Перевищ. – суми від’ємного
значення,
сформованого
за
рахунок
перевищення суми податкового кредиту над
податковими
зобов’язаннями
внаслідок
здійснення операцій з вивезення товарів за
межі митної території України у митному
режимі експорту, або здійснення операцій з
поставки
товарів/робіт/послуг,
що
оподатковуються за ставкою податку меншу
за основну ставку;
∑ ПК Перевищ. для осіб, зареєстрованих
платником податків менше 12 місяців,
визначається як сума податку, сплаченого при
придбанні
вивезених
товарів,
та/або
товарів/робіт/послуг, що включаються до
собівартості вивезених товарів, у разі їх
самостійно
виготовлення
(виробництва,
вирощування тощо) платником, а також сума
податку
сплаченого
при
придбанні
товарів/робіт/послуг,
безпосередньо
пов’язаних із вивезенням таких товарів
(витрати
пов’язані
із
зберіганням,
переміщенням, обробкою тощо, а також
дотриманням екологічних, санітарних та
інших вимог, які є необхідним для здійснення
експорту);
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Висновки, обґрунтування

∑ ПК Перевищ. для осіб, зареєстрованих
платником податків більше 12 місяців,
визначається за їх вибором:
або в порядку, визначеному абзацом
сьомим цього підпункту;
або як зменшений в 6 разів добуток суми
податкового кредиту за останні 12 місяців
(включаючи звітний період) на відношенням
обсягу операцій, що оподатковуються за
нульовою ставкою до загального обсягу
операцій,
з
поставки
(включаючи
оподатковувані,
не
оподатковувані,
оподатковувані за нульовою ставкою,
звільнені операції та операції з коригування
податкових зобов’язань) за такий самий
період;
або
для
платників,
які
є
сільськогосподарськими товаровиробниками,
як добуток суми податкового кредиту за
останні 12 місяців (включаючи звітний
період) на відношення різниці між базовою
ставкою податку, та ставкою, визначеною
підпунктом г) пункту 193.1 статті 193 цього
Кодексу до базової ставки податку;
∑ відшк. – сума податку, заявлена до
бюджетного відшкодування за останні 12
місяців без урахування звітного періоду.».
-4968- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У абзаці другому пункту 28 розділу I слова
«внаслідок якого сума витрат, понесених на
переробку (обробку, інші види перетворення)
сировини, комплектуючих, складових частин,
інших
покупних
товарів,
які
використовуються у виготовленні таких
товарів, становить не менше 8 відсотків
продажної ціни таких виготовлених товарів»
виключити.
-4969- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

абзац 2 пункту 28 Розділу І проекту виключити
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Висновки, обґрунтування

-4970- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Абзац перший частини 28 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 200.4 ст. 200 ПКУ)
виключити.
-4971- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Абзац другий пункту 28 розділу
виключити.
-4972- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

І
Відхилено

Абзац другий пункту 28 розділу
виключити.
-4973- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

І
Відхилено

Абзац другий пункту 28 розділу І
виключити.
-4974- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзац другий пункту 28 розділу І
виключити.
-4975- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)
Абзац другий пункту 28 розділу
виключити
-4976- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І

45. Абзац другий пункту 28 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити
підпункт "б" пункту 200.4 статті 200 в
поточній редакції Податкового кодексу
України.).
-4977- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Відхилено

виключити
-4978- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
1. Абзац другий пункту 28 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити
підпункт "б" пункту 200.4 статті 200 в
поточній редакції Податкового кодексу
України.).
-4979- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Відхилено
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У пункті 28 розділу І законопроекту
виключити абзаци перший та другий (щодо
змін до підпункту “б” пункту 200.4 статті 200
Податкового кодексу України).
-4980- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзац другий пункту 28 розділу І
виключити.
-4981- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
абзац другий пункту 28 Розділу I
законопроекту виключити;
-4982- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Абзац другий пункту 28 розділу І
виключити.
-4983- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац другий пункту 28 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 200.4
статті 200 ПКУ) виключити.
-4984- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

200.4.Привід’ємномузначеннісуми,
розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї
статті, така сума:
а) враховується у зменшення суми
податкового боргу з податку, що виник за
попередні звітні (податкові) періоди (у тому
числі розстроченого або відстроченого
відповідно до цього Кодексу) в частині, що не
перевищує суму, обчислену відповідно до
пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

момент отримання контролюючим органом
податкової декларації, а в разі відсутності
податкового боргу б)
або
підлягає
бюджетному
відшкодуванню за заявою платника у сумі
податку,
фактично
сплаченійотримувачемтоварів/послугу
попередніх та звітному податкових періодах
постачальникам таких товарів/послуг або до
Державного бюджету України, за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх
та/або звітному податкових періодах, за
операціями з придбання основних засобів,
що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку, за операціями з
придбання
товарів/послуг,
що
безпосередньо використано платником
податку у попередніх та/або звітному
податковому періодах у виготовленні
товарів, внаслідок якого сума витрат,
понесених на переробку (обробку, інші види
перетворення) сировини, комплектуючих,
складових частин, інших покупних товарів,
які використовуються у виготовленні
таких товарів, становить не менше 8
відсотків
продажної
ціни
таких
виготовлених товарів, в частині, що не
перевищує суму, обчислену відповідно до
пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на
момент отримання контролюючим органом
податкової декларації на поточний рахунок
платника податку та/або у рахунок сплати
грошових
зобов'язань
або
погашення
податкового боргу такого платника податку з
інших платежів, що сплачуються до
державного бюджету,
в) та/або зараховується до складу
податкового кредиту наступного звітного
(податкового) періоду.
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-4985- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Абзац другий пункту 28 Розділу I
законопроекту виключити;
-4986- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до п.200.4 статті 200 як
такі, що суперечать економічному змісту
ПДВ, нормам 6 та 112 Директив ЄС, отже
Угоді про асоціацію України з ЄС.
-4987- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
абзац другий пункту 28 розділу І проекту
виключити;
-4988- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац 2 пункту 28 розділу І викласти в
такій редакції:
«у підпункті “б” пункту 200.4 після слів
“або до Державного бюджету України”
доповнити словами та знаками “за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або
звітному податкових періодах, за операціями
з придбання основних засобів, товарів/послуг,
що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку (невикористані на момент
проведення перевірки основні засоби та/або
товари/послуги не вважаються такими, що не
призначаються
для
використання
в
господарській діяльності), за операціями з
придбання товарів/послуг, що безпосередньо
використано платником податку у попередніх
та/або звітному податковому періодах у
виготовленні товарів, внаслідок якого сума
витрат, понесених на переробку (обробку,
інші
види
перетворення)
сировини,
комплектуючих, складових частин, інших
покупних товарів, які використовуються у
виготовленні таких товарів, становить не

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

менше 8 відсотків продажної ціни таких
виготовлених товарів».
-4989- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац другий пункту 28 розділу викласти
в такій редакції:
«у підпункті «б» пункту 200.4 після слів
«або до Державного бюджету України»
доповнити
словами
«за
операціями
визначеними абзацами п’ятим – сьомим цього
пункту».
-4990- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Пункт 28 розділу І після абзацу другого
доповнити новими абзацами такого змісту:
«Надають право на отримання бюджетного
відшкодування операції:
а) з придбання (будівництва, спорудження,
створення)
необоротних
активів,
що
призначаються
для
використання
у
господарській діяльності платника податку;
б) з придбання товарів/послуг (включаючи
ввезення товарів та/або необоротних активів
на митну територію України), які використані
у
виготовлені/здійсненні
постачання
товарів/послуг
в
операціях,
що
оподатковуються за нульовою ставкою
податку».
-4991- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац другий пункту 28 Розділу І
законопроекту – виключити (залишити
підпункт "б" пункту 200.4 статті 200 в
поточній редакції Податкового кодексу
України.).
-4992- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Абзац другий пункту 28 розділу І
виключити.
-4993- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзац другий пункту 28 Розділу І (щодо
внесення змін до підпункту “б” пункту 200.4

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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статті 200 Податкового кодексу України)
виключити.
-4994- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
У пункті 28 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до статті 200), в абзаці другому,
після слів «не менше 8 відсотків продажної
ціни таких виготовлених товарів,» доповнити
словами та знаками:
«за операціями з постачання, передачі,
розподілу електричної та/або теплової енергії,
відшкодування частки вартості врегулювання
небалансу електричної енергії, надання
послуг із забезпечення загальносуспільних
інтересів, у процесі функціонування ринку
електричної енергії відповідно до Закону
України «Про ринок електричної енергії»».
-4995- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт «б» пункту 200.4 у статті 200
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«б)
або
підлягає
бюджетному
відшкодуванню за заявою платника у сумі
податку, фактично сплаченій отримувачем
товарів/послуг у попередніх та звітному
податкових періодах постачальникам таких
товарів/послуг або до Державного бюджету
України, за операціями з придбання товарів,
які вивезено за межі митної території України
у звітному податковому періоді, за операціями
з
придбання
основних
засобів,
що
призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку, за операціями з придбання
товарів/послуг,
що
безпосередньо
використано платником податку звітному
податковому періоді у виготовленні товарів,
внаслідок якого сума витрат, понесених на
переробку (обробку, інші види перетворення)
сировини, комплектуючих, складових частин,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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інших
покупних
товарів,
які
використовуються у виготовленні таких
товарів, становить не менше 3 відсотків
продажної ціни таких виготовлених товарів, в
частині, що не перевищує суму, обчислену
відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього
Кодексу на момент отримання контролюючим
органом податкової декларації на поточний
рахунок платника податку та/або у рахунок
сплати грошових зобов'язань або погашення
податкового боргу такого платника податку з
інших платежів, що сплачуються до
державного бюджету,».
-4996- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац 2 пункту 28 розділу І викласти в
такій редакції:
«у підпункті “б” пункту 200.4 після слів
“або до Державного бюджету України”
доповнити словами та знаками “за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або
звітному податкових періодах, за операціями
з придбання основних засобів, товарів/послуг,
що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку (призначення основні
засоби та/або товарів/послуг відображається
згідно правил бухгалтерського обліку), за
операціями з придбання товарів/послуг, що
безпосередньо
використано
платником
податку у попередніх та/або звітному
податковому періодах у виготовленні товарів,
внаслідок якого сума витрат, понесених на
переробку (обробку, інші види перетворення)
сировини, комплектуючих, складових частин,
інших
покупних
товарів,
які
використовуються у виготовленні таких
товарів, становить не менше 8 відсотків
продажної ціни таких виготовлених товарів».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-4997- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті «б» пункту 200.4 статті 200
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або
звітному податкових періодах, за операціями
з
придбання
основних
засобів,
що
призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку, за операціями з придбання
товарів/послуг,
що
безпосередньо
використано платником податку у попередніх
та/або звітному податковому періодах у
виготовленні товарів, внаслідок якого сума
витрат, понесених на переробку (обробку,
інші
види
перетворення)
сировини,
комплектуючих, складових частин, інших
покупних товарів, які використовуються у
виготовленні таких товарів, становить не
менше 8 відсотків продажної ціни таких
виготовлених товарів,» виключити
-4998- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Абзац другий пункту 28 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 200.4
статті 200 ПКУ) виключити.
-4999- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
. Абзац другий пункту 28 розділу І
викласти в такій редакції: «у підпункті “б”
пункту 200.4 після слів “або до Державного
бюджету України” доповнити словами “за
операціями з придбання товарів, які вивезено
за межі митної території України у попередніх
та/або звітному податкових періодах, за
операціями з придбання основних засобів, що
призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку (факт не використання

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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основних засобів в господарській діяльності
на момент проведення перевірки не свідчить,
що такі основні засоби не призначаються для
використання в господарській діяльності), за
операціями з придбання товарів/послуг, що
безпосередньо
використано
платником
податку у попередніх та/або звітному
податковому періодах у виготовленні товарів,
внаслідок якого сума витрат, понесених на
переробку (обробку, інші види перетворення)
сировини, комплектуючих, складових частин,
інших
покупних
товарів,
які
використовуються у виготовленні таких
товарів, становить не менше 8 відсотків
продажної ціни таких виготовлених товарів».
-5000- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 200.4 статті 200 Розділу V
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію пункту).
-5001- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У підпункті "б" пункту 200.4 статті 200
Розділу V законопроєкту після слів «за заявою
платника» додати слово «податків»; слова та
знаки «за операціями з придбання товарів, які
вивезено за межі митної території України у
попередніх та/або звітному податкових
періодах, за операціями з придбання основних
засобів, що призначаються платником
податку для використання у господарській
діяльності платника податку, за операціями з
придбання товарів/послуг, що безпосередньо
використано платником податку у попередніх
та/або звітному податковому періодах у
виготовленні товарів, внаслідок якого сума
витрат, понесених на переробку (обробку,
інші
види
перетворення)
сировини,
комплектуючих, складових частин, інших
покупних товарів, які використовуються у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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виготовленні таких товарів, становить не
менше 8 відсотків продажної ціни таких
виготовлених товарів,” виключити.
-5002- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац 2 пункту 28 розділу І викласти в
такій редакції:
«у підпункті “б” пункту 200.4 після слів
“або до Державного бюджету України”
доповнити словами та знаками “за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або
звітному податкових періодах, за операціями
з
придбання
основних
засобів,
що
призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку (призначення основних
засобів відображається згідно правил
бухгалтерського обліку), за операціями з
придбання товарів/послуг, що безпосередньо
використано платником податку у попередніх
та/або звітному податковому періодах у
виготовленні товарів, внаслідок якого сума
витрат, понесених на переробку (обробку,
інші
види
перетворення)
сировини,
комплектуючих, складових частин, інших
покупних товарів, які використовуються у
виготовленні таких товарів, становить не
менше 8 відсотків продажної ціни таких
виготовлених товарів».
-5003- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
-5004- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «б» пункту 200.4 статті 200
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «за операціями
з придбання товарів, які вивезено за межі
митної території України у попередніх та/або

Відхилено
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звітному податкових періодах, за операціями
з
придбання
основних
засобів,
що
призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності
платника податку, за операціями з придбання
товарів/послуг,
що
безпосередньо
використано платником податку у попередніх
та/або звітному податковому періодах у
виготовленні товарів, внаслідок якого сума
витрат, понесених на переробку (обробку,
інші
види
перетворення)
сировини,
комплектуючих, складових частин, інших
покупних товарів, які використовуються у
виготовленні таких товарів, становить не
менше 8 відсотків продажної ціни таких
виготовлених товарів,» виключити
-5005- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Абзац другий пункту 28 Розділу I проекту
виключити.
-5006- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)
абзаци третій-четвертий пункту 28 розділу
І законопроекту виключити;
-5007- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

200.11. Контролюючий орган має право
протягом 60 календарних днів, що настають за
граничним строком подання податкової
декларації, а в разі якщо така податкова
декларація
надана
після
закінчення
граничного строку - за днем її фактичного
подання, провести документальну перевірку
платника податку в разі, якщо розрахунок
суми бюджетного відшкодування було
зроблено за рахунок від'ємного значення,
сформованого за операціями:
за періоди до 1 липня 2015 року, що не
підтверджені
документальними
перевірками;
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“200.11. Контролюючий орган має право
протягом 60 календарних днів, що настають за
граничним строком подання податкової
декларації, а в разі якщо така податкова
декларація
надана
після
закінчення
граничного строку - за днем її фактичного
подання, провести документальні перевірки,
передбачені підпунктом 78.1.8 пункту 78.1
статті 78 цього Кодексу.”.

Пропозиції та поправки до проекту

з придбання товарів/послуг за період до
1 січня 2017 року у платників податку, що
використовували
спеціальний
режим
оподаткування, визначений відповідно до
статті 209 цього Кодексу.
У визначені цим пунктом терміни
проводяться також документальні перевірки,
передбачені підпунктом 78.1.8 пункту 78.1
статті 78 цього Кодексу.
-5008- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 200.11 статті 200 Розділу V
законопроєкту виключити (залишити чинну
редакцію пункту).
-5009- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
3) пункт 200.11 викласти у такій редакції:
"200.11. Контролюючий орган має право
протягом 60 календарних днів, що настають за
граничним строком подання податкової
декларації, а в разі якщо така податкова
декларація
надана
після
закінчення
граничного строку - за днем її фактичного
подання, провести документальну перевірку
платника податку в разі, якщо у такій
податковій декларації:
заявлено
бюджетне
відшкодування,
розрахунок суми якого було зроблено за
рахунок від'ємного значення, сформованого за
операціями, визначеними пунктом 200.4-1 цієї
статті;
та/або заявлено від’ємне значення податку,
у сумі що становить більше 100 тис. грн”."
-5010- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-5011- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-5012- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено
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Абзац четвертий пункту 28 Розділу I
законопроекту викласти у такій редакції:
«“200.11. Контролюючий орган має право
протягом 30 календарних днів, що настають за
граничним строком подання податкової
декларації, а в разі якщо така податкова
декларація
надана
після
закінчення
граничного строку – протягом 30 календарних
днів за днем її фактичного подання, провести
документальні
перевірки,
передбачені
підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього
Кодексу.”;
-5013- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункту 200.11 у статті 200 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«200.11. Контролюючий орган має право
протягом 30 календарних днів, що настають за
граничним строком подання податкової
декларації, а в разі якщо така податкова
декларація
надана
після
закінчення
граничного строку - за днем її фактичного
подання, провести документальні перевірки,
передбачені підпунктом 78.1.8 пункту 78.1
статті 78 цього Кодексу.»
-5014- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 200.11 статті 200 Розділу V
законопроєкту викласти у такій редакції:
Контролюючий орган має право протягом
60 календарних днів, що настають за
граничним строком подання податкової
декларації, а в разі якщо така податкова
декларація
подана
після
закінчення
граничного строку - за днем її фактичного
подання провести документальну перевірку
платника податку в разі, якщо розрахунок
суми бюджетного відшкодування було
зроблено за рахунок від’ємного значення,
сформованого за операціями:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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за періоди до 1 липня 2015 року, що не
підтверджені документальними перевірками;
з придбання товарів/послуг за період до 1
січня 2017 року у платників податку, що
використовували
спеціальний
режим
оподаткування, визначений відповідно до
статті 209 цього Кодексу.
У визначені цим пунктом терміни
проводяться також документальні перевірки,
передбачені підпунктом 78.1.8 пункту 78.1
статті 78 цього Кодексу.
Рішення про проведення документальної
перевірки має бути прийнято не пізніше
закінчення граничного строку проведення
камеральної перевірки.
-5015- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Доповнити новим пунктом після пункту 28
розділу І такого змісту:
«29. Доповнити статтю 200-1 новим
абзацом
такого
змісту:
«Заходи
із
забезпечення збереження та захисту даних
системи
електронного
адміністрування
податку на додану вартість здійснюється
державним органом, який призначений для
забезпечення функціонування і розвитку
державної системи урядового зв’язку,
Національної
системи
конфіденційного
зв’язку, формування та реалізації державної
політики у сферах криптографічного та
технічного захисту інформації, кіберзахисту,
телекомунікацій,
користування
радіочастотним ресурсом України, поштового
зв’язку спеціального призначення, урядового
фельд’єгерського зв’язку, а також інших
завдань відповідно до закону.».
-5016- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
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29. у абзаці двадцять п’ятому пункту
201.10 статті 201 цифри “365” замінити
цифрами “180”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
«абзац четвертий пункту 2001.3 статті
2001 викласти в такій редакції:
«SНаклОтр - загальна сума податку за
отриманими
платником
податковими
накладними, зареєстрованими в Єдиному
реєстрі податкових накладних, податковими
накладними, складеними платником податку
відповідно до пункту 208.2 статті 208 та
пункту 2111.2. статті 2111 цього Кодексу та
зареєстрованими
в
Єдиному
реєстрі
податкових накладних, та розрахунками
коригування до таких податкових накладних,
зареєстрованими
в
Єдиному
реєстрі
податкових накладних. При цьому значення
SНаклОтр за накладними, складеними
відповідно до пункту 2111.2. статті 2111 цього
Кодексу, збільшується лише після узгодження
контролюючим органом зазначеної у таких
накладних суми за результатами перевірки
податкової декларації платника з доданою до
неї випискою виписку з банку, що
підтверджує оплату товарів, зазначених у
статті 2111 цього Кодексу шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок у
банку України, на який зараховуються
виключно кошти, отримані як оплата за
постачання товарів у порядку передбаченому
пунктом 2111.3. цієї статті».
-5017- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Порушення ст. 116
Регламенту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«після абзацу першого пункту 201.16.
статті 201 доповнити новим абзацом такого
змісту:
«Не може бути зупинена реєстрація
податкової
накладної
/
розрахунку
коригування,
складених
особою,
що
провадить
клірингову
діяльність
центрального контрагента відповідно до
законодавства про ринки капіталу та
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організовані товарні ринки, за операціями в
межах здійснення такої діяльності, а також
складених учасником біржових торгів за
операціями з біржовими товарами, стороною
яких є особа, що провадить клірингову
діяльність центрального контрагента.»
-5018- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Пузійчук
А. В. (р.к. №182), Н.д. Герега О. В. (р.к.
№393), Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185), Н.д.
Лабунська А. В. (р.к. №174), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Тарасов
О. С. (р.к. №72), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300),
Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76), Н.д. Вацак Г.
А. (р.к. №231), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121),
Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д. Стефанчук
Р. О. (р.к. №2), Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к.
№239), Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5), Н.д.
Бабій Р. В. (р.к. №47), Н.д. Тимофійчук В. Я.
(р.к. №295), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252),
Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Магомедов М. С. (р.к. №256), Н.д. Гайду О.
В. (р.к. №329), Н.д. Герасимов А. В. (р.к.
№196), Н.д. Величкович М. Р. (р.к. №204),
Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212), Н.д. Кучеренко
О. Ю. (р.к. №179), Н.д. Южаніна Н. П. (р.к.
№199), Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183), Н.д.
Колебошин С. В. (р.к. №341), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230),
Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Чорноморов А. О. (р.к. №332), Н.д. Костюк
Д. С. (р.к. №271), Н.д. Дануца О. А. (р.к.
№305), Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Поляк В. М. (р.к. №279), Н.д. Приходько Б.
В. (р.к. №411), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327), Н.д.
Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д. Арешонков
В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

1481

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175), Н.д. Приходько Н. І. (р.к.
№150), Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 29 Розділу І законопроекту
виключити

-5019- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити розділ I законопроекту нормою
такого змісту:
«після абзацу дев’ятого пункту 201.4.
статті 201 доповнити новими абзацами такого
змісту:
«Учасники біржових торгів, їх клієнти, та
особи, що провадять клірингову діяльність
центрального контрагента відповідно до
законодавства про ринки капіталу та
організовані товарні ринки, можуть складати
податкові накладні за щоденними підсумками
операцій на організованих товарних ринках та
з
урахуванням
обсягу
постачання,
визначеного за результатами клірингу та
розрахунків. Порядок складання таких
податкових
накладних
встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.
Документом, що підтверджує постачання
товарів та здійснення грошових розрахунків
за операціями, здійсненими за участі особи,
що провадить клірингову діяльність, є
відповідний
документ
із
системи
клірингового обліку, що видається особою,
яка провадить клірингову діяльність.»
-5020- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
інші
народні
депутати
–
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац двадцять п’ятий пункту 201.10
статті 201 Податкового кодексу України
викласти в такій редакції:
«У
разі
допущення
продавцем
товарів/послуг помилок при зазначенні
обов’язкових реквізитів податкової накладної,
передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього
Кодексу,
та/або
порушення
продавцем/покупцем граничних термінів
реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних (крім податкових накладних /
розрахунків коригування, реєстрація яких
зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті)
податкової накладної та/або розрахунку
коригування
покупець/продавець
таких
товарів/послуг має право додати до
податкової декларації за звітний податковий
період заяву із скаргою на такого
продавця/покупця. Таке право зберігається за
ним протягом 547 календарних днів, що
настають за граничним терміном подання
податкової декларації за звітний (податковий)
період, у якому не надано податкову накладну
або допущено помилки при зазначенні
обов’язкових реквізитів податкової накладної
та/або порушено граничні терміни реєстрації
в Єдиному реєстрі податкових накладних. До
заяви додаються копії товарних чеків або
інших розрахункових документів, що
засвідчують факт сплати податку у зв’язку з
придбанням таких товарів/послуг, або копії
первинних документів, складених відповідно
до Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні”, що
підтверджують факт отримання таких
товарів/послуг.».
-5021- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції
-5022- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці двадцять п’ятому пункту 201.10
статті 201 Податкового кодексу України
цифри «180» замінити цифрами «365».
-5023- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці двадцять п’ятому пункту 201.10
статті 201 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту цифри «180» замінити
цифрами «365»
-5024- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 29 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
абзац двадцять п’ятий пункту 201.10
статті 201 викласти в такій редакції:
«У
разі
допущення
продавцем
товарів/послуг помилок при зазначенні
обов’язкових реквізитів податкової накладної,
передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього
Кодексу,
та/або
порушення
продавцем/покупцем граничних термінів
реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних (крім податкових накладних /
розрахунків коригування, реєстрація яких
зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті)
податкової накладної та/або розрахунку
коригування
покупець/продавець
таких
товарів/послуг має право додати до
податкової декларації за звітний податковий
період заяву із скаргою на такого
продавця/покупця. Таке право зберігається за
ним протягом 365 календарних днів, що
настають за граничним терміном подання
податкової декларації за звітний (податковий)

1484

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

період, у якому не надано податкову накладну
або допущено помилки при зазначенні
обов’язкових реквізитів податкової накладної
та/або порушено граничні терміни реєстрації
в Єдиному реєстрі податкових накладних. До
заяви додаються копії товарних чеків або
інших розрахункових документів, що
засвідчують факт сплати податку у зв’язку з
придбанням таких товарів/послуг, або копії
первинних документів, складених відповідно
до Закону України „Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні”, що
підтверджують факт отримання таких
товарів/послуг.»
-5025- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

201.10. При здійсненні операцій з
постачання товарів/послуг платник податку продавець товарів/послуг зобов'язаний в
установлені терміни скласти податкову
накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі
податкових накладних та надати покупцю за
його вимогою. …
У
разі
допущення
продавцем
товарів/послуг помилок при зазначенні
обов’язкових реквізитів податкової накладної,
передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього
Кодексу,
та/або
порушення
продавцем/покупцем граничних термінів
реєстрації
в
Єдиному
реєстрі
податковихнакладних(крімподаткових
накладних / розрахунків коригування,
реєстрація яких зупинена згідно з пунктом
201.16 цієї статті) податкової накладної та/або
розрахунку коригування покупець/продавець
таких товарів/послуг має право додати до
податкової декларації за звітний податковий
період заяву із скаргою на такого
продавця/покупця. Таке право зберігається за
ним протягом 180 365 календарних днів, що
настають за граничним терміном подання
податкової декларації за звітний (податковий)
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

період, у якому не надано податкову накладну
або допущено помилки при зазначенні
обов’язкових реквізитів податкової накладної
та/або порушено граничні терміни реєстрації
в Єдиному реєстрі податкових накладних. До
заяви додаються копії товарних чеків або
інших розрахункових документів, що
засвідчують факт сплати податку у зв’язку з
придбанням таких товарів/послуг, або копії
первинних документів, складених відповідно
до Закону України „Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні”, що
підтверджують факт отримання таких
товарів/послуг. …
-5026- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці двадцять п’ятому пункту 201.10
статті 201 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту цифри «180» замінити
цифрами «365»
-5027- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У абзаці двадцять п’ятому пункту 201.10
статті 201 Розділу V законопроєкту цифри
«180» замінити цифрами «210».
-5028- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У абзаці двадцять п’ятому пункту 201.10
статті 201 Розділу V законопроєкту цифри
«180» замінити цифрами «240».
-5029- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У абзаці двадцять п’ятому пункту 201.10
статті 201 Розділу V законопроєкту цифри
«180» замінити цифрами «270».
-5030- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

297

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці двадцять п’ятому пункту 201.10
статті 201 Розділу V законопроєкту цифри
«180» замінити цифрами «300».
-5031- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У абзаці двадцять п’ятому пункту 201.10
статті 201 Розділу V законопроєкту цифри
«180» замінити цифрами «330».
-5032- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці двадцять п’ятому пункту 201.10
статті 201 Податкового кодексу України в
редакції законопроекту цифри «180» замінити
цифрами «365»
-5033- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в пункті 208.6 статті
208 Податкового кодексу України слово
«Проекту» замінити на слово «проєкту»;
-5034- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 підпункту
211.11 статті 211 Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт»;
-5035- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити розділ І пунктом 29-1 такого
змісту:
«29-1. Доповнити статтею 209 такого
змісту:
«Стаття
209.
Спеціальний
режим
оподаткування діяльності у сфері сільського
господарства
209.1. Резидент фізична особа підприємець, який провадить підприємницьку
діяльність у сфері сільського господарства, в
тому числі діяльність в межах фермерського
господарства, зареєстрованого відповідно до

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Закону
України
"Про
фермерське
господарство", та відповідає критеріям,
встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі Фермер), може обрати спеціальний режим
оподаткування.
209.2. Згідно із спеціальним режимом
оподаткування сума податку на додану
вартість, нарахована Фермером на вартість
поставлених ним сільськогосподарських
товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету
та повністю залишається в розпорядженні
такого Фермера для відшкодування суми
податку,
сплаченої
(нарахованої)
постачальнику на вартість виробничих
факторів, за рахунок яких сформовано
податковий кредит, а за наявності залишку
такої суми податку - для інших виробничих
цілей.
Зазначені суми податку на додану вартість
акумулюються Фермерами на спеціальних
рахунках, відкритих в установах банків та/або
в органах, які здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів у порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України.
209.3. Якщо сума податку на додану
вартість, сплачена (нарахована) Фермером
постачальнику на вартість виробничих
факторів,
перевищує
суму
податку,
нараховану за операціями з постачання
сільськогосподарських товарів/послуг, то
різниця між такими сумами не підлягає
бюджетному відшкодуванню та зараховується
до складу податкового кредиту наступного
звітного (податкового) періоду.
209.4.
При
вивезенні
сільськогосподарських товарів у митному
режимі експорту Фермер - виробник таких
товарів/послуг має право на бюджетне
відшкодування податку на додану вартість,
сплаченого (нарахованого) постачальникам
товарів/послуг, вартість яких включається до
складу
виробничих
факторів.
Таке
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відшкодування здійснюється в загальному
порядку.
209.5. Платник податку, який придбаває
сільськогосподарські
товари/послуги
в
Фермера, який обрав спеціальний режим
оподаткування,
має
право
збільшити
податковий кредит на суму сплаченого
(нарахованого) податку в загальному порядку.
209.6. Фермером вважається фізична особа
- підприємець, основною діяльністю якого є
постачання вироблених (наданих) ним
сільськогосподарських товарів на власних або
орендованих основних фондах, в якій питома
вага вартості сільськогосподарських товарів
становить не менш як 75 відсотків вартості
всіх товарів/послуг, поставлених протягом
попередніх
12
послідовних
звітних
податкових періодів сукупно, а загальна
площа земельних ділянок, що належить йому
(членам його сім’ї) на праві власності або
праві користування та використовуються в
його основній діяльності не перевищує 50
гектарів.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а)
для
новоутвореного
Фермера,
зареєстрованого як суб'єкт господарювання,
який провадить господарську діяльність
менше ніж 12 календарних місяців, така
питома
вага
сільськогосподарських
товарів/послуг розраховується за наслідками
кожного окремого звітного податкового
періоду;
б) з метою розрахунку такої питомої ваги
до складу основної діяльності Фермера не
включаються оподатковувані операції з
постачання основних фондів, що перебували у
складі його основних фондів не менше ніж 12
послідовних звітних податкових періодів
сукупно, якщо такі операції не були
постійними і не становили окремої
підприємницької діяльності.
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209.7.
Сільськогосподарськими
вважаються товари, зазначені у пункті 209.15
цієї, якщо такі товари вирощуються,
відгодовуються,
виловлюються
або
збираються (заготовляються) - суб'єктом
спеціального режиму оподаткування, які
поставляються
зазначеним
платником
податку - їх виробником.
209.8. Фермер надає покупцю податкову
накладну в порядку, встановленому цим
розділом.
209.9. Фермер реєструється як суб’єкт
спеціального режиму оподаткування з
дотриманням правил та у строки, що
визначені статтею 183 цього Кодексу для
реєстрації платників податку на додану
вартість.
У реєстрі суб’єктів спеціального режиму
оподаткування,
крім
відомостей,
передбачених для реєстрації платників
податку на додану вартість на загальних
підставах, повинен міститися перелік видів
діяльності
такого
Фермера,
на
які
поширюється дія спеціального режиму
оподаткування діяльності у сфері сільського
господарства, та дата внесення запису про такі
види діяльності.
При оприлюдненні даних з реєстру
платників податку на додану вартість згідно з
пунктом 183.13 статті 183 цього Кодексу
додатково оприлюднюються дані з реєстру
суб’єктів спеціального режиму оподаткування
про дату реєстрації суб’єктом спеціального
режиму оподаткування, перелік видів
діяльності Фермера із зазначенням дати
внесення запису про такі види діяльності, дату
виключення з такого реєстру, а також дату, з
якої
Фермер
вважається
платником
зазначеного податку на загальних підставах.
209.10. Якщо суб'єкт спеціального режиму
оподаткування
поставляє
протягом
попередніх
12
послідовних
звітних

1490

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податкових
періодів
сукупно
несільськогосподарські
товари/послуги,
питома вага яких перевищує 25 відсотків
вартості всіх поставлених товарів/послуг, то:
а) на такого суб’єкта не поширюється
спеціальний
режим
оподаткування,
встановлений цією статтею. Такий суб’єкт
зобов'язаний
визначити
податкове
зобов'язання з цього податку за підсумками
звітного податкового періоду, в якому було
допущено таке перевищення, і сплатити
податок до бюджету в загальному порядку;
б) контролюючий орган виключає такого
суб’єкта з реєстру суб'єктів спеціального
режиму оподаткування та може повторно
включити його до такого реєстру після
закінчення наступних 12 послідовних звітних
податкових періодів за наявності підстав,
визначених цією статтею;
в) такий суб’єкт вважається платником
зазначеного податку на загальних підставах з
першого числа місяця, в якому було допущено
таке перевищення.
Якщо суб'єкти спеціального режиму
оподаткування не можуть самостійно покрити
збитки, що виникли внаслідок дії обставин
непереборної сили, такі суб'єкти мають право
продовжити строк застосування спеціального
режиму оподаткування без дотримання
розміру питомої ваги, встановленої цим
пунктом.
Рішення
про
наявність
обставин
непереборної сили, перелік суб'єктів, що
постраждали внаслідок таких обставин, та
терміни застосування спеціального режиму
оподаткування без дотримання розміру
питомої ваги, встановленої цим пунктом,
визначаються Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласними радами.
Норми
цього
пункту
починають
застосовуватися після закінчення терміну,
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визначеного Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласними радами.
209.11. Фермер виключається з реєстру
суб’єктів спеціального режиму оподаткування
у разі, коли:
а) Фермер подає заяву про зняття його з
реєстрації як суб’єкта спеціального режиму
оподаткування та/або про його реєстрацію як
платника зазначеного податку на загальних
підставах;
б) Фермер підлягає реєстрації як платник
податку на загальних підставах;
в) щодо Фермера прийняте рішення про
припинення.
209.12. Фермер - суб'єкт спеціального
режиму оподаткування подає податкову
декларацію у строки та в порядку, що
встановлені для інших платників податку.
Форма податкової декларації, яка подається
сільськогосподарським підприємством суб'єктом
спеціального
режиму
оподаткування, затверджується відповідно до
вимог цього Кодексу.
209.13. Фермер - суб'єкт спеціального
режиму
оподаткування
здійснює
оподаткування
операцій
з
продажу
(постачання) сільськогосподарської продукції
за ставкою, визначеною підпунктом "а"
пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу.
У разі експорту сільськогосподарської
продукції застосовується ставка податку,
визначена підпунктом "б" пункту 193.1 статті
193 цього Кодексу.
209.14.
Для
цілей
цієї
статті
застосовуються такі терміни:
209.14.1. виробничі фактори, за рахунок
яких сформовано податковий кредит:
а) товари/послуги, які придбаваються
Фермером для їх використання у виробництві
сільськогосподарської продукції, а також
основні
фонди,
які
придбаваються
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(споруджуються) з метою їх використання у
виробництві сільськогосподарської продукції.
У разі якщо товари/послуги, основні
фонди,
виготовлені
та/або
придбані,
використовуються Фермером частково для
виготовлення сільськогосподарських товарів
(послуг), а частково для інших товарів/послуг,
то
сума
сплаченого
(нарахованого)
податкового кредиту розподіляється виходячи
з
питомої
ваги
вартості
сільськогосподарських
товарів/послуг
у
загальній вартості усіх товарів/послуг,
поставлених за 12 попередніх послідовних
звітних (податкових) періодів;
У разі зміни напряму використання
товарів/робіт, основних фондів платник
податку проводить коригування податкового
кредиту виходячи з вартості придбання
товарів/послуг,
балансової
(залишкової)
вартості основних фондів, що склалася станом
на початок звітного (податкового) періоду,
протягом якого здійснено зміну напряму
використання.
б)
послуги,
супутні
постачанню
сільськогосподарського
товару,
який
вирощується, відгодовується, виловлюється
або
збирається
(заготовлюється)
безпосередньо платником податку:
сіяння та саджання рослин, збирання
врожаю, його брикетування чи складування,
проведення
інших
польових
робіт,
включаючи внесення добрив та засобів
захисту рослин;
пакування та підготовка до продажу, у
тому
числі
сушіння,
очищення,
розмелювання, дезінфекція та силосування
сільськогосподарської продукції (01.41.0
КВЕД);
зберігання
сільськогосподарської
продукції;
вирощування, розведення, відгодівля та
забій
свійських
сільськогосподарських
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тварин, застосування засобів захисту тварин,
проведення протиепізоотичних заходів;
отримання
послуг
з
використання
сільськогосподарської техніки, включаючи
отримання її у фінансову оренду (лізинг);
отримання послуг, супутніх веденню
сільськогосподарської діяльності, а саме з
питань
оподаткування,
бухгалтерської
звітності та обліку, організації внутрішнього
виробничого управління (74.14.0 КВЕД);
знищення бур'яну та шкідливих комах,
оброблення посівів і сільськогосподарських
площ засобами захисту рослин, а також
використання засобів захисту тварин;
експлуатація меліоративних зрошувальних
та осушувальних систем для посівних площ і
сільськогосподарських угідь;
розділ м'яса для товарної кондиції;
209.14.2. діяльність у сфері сільського
господарства:
виробництво продукції рослинництва, а
саме
рослинних
культур,
а
також
вирощування фруктів та овочів, квітів та
декоративних рослин (у відкритих або
закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів,
саджанців та водоростей, а також їх обробка,
переробка та/або консервація;
209.15.
Дія
спеціального
режиму
оподаткування діяльності у сфері сільського
господарства поширюється на:
209.15.1. вирощування зернових та
технічних культур (01.11.0 КВЕД):
вирощування зернових культур на зерно
для продовольчого споживання, на корм, на
насіння;
вирощування бобових культур, які
підлягатимуть сушінню, лущінню на зерно
для продовольчого споживання, на корм, на
насіння;
вирощування картоплі для продовольчого
споживання, технічних цілей, на насіння;
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вирощування
фабричного
цукрового
буряку;
вирощування тютюну і махорки, первинне
оброблення листя (збирання, сушіння,
сортування тощо), вирощування розсади;
вирощування насіння та плодів олійних
культур (арахісу, сої, соняшнику, кользи,
рапсу, рижію тощо) для продовольчого
споживання, технічних цілей, а також на
насіння;
вирощування однорічних і багаторічних
трав на зелений корм, випас, сіно, сінаж і
силос;
вирощування кормових коренеплодів
(буряку, брукви, турнепсу тощо);
вирощування
баштанних
кормових
культур;
вирощування зернових і зернобобових, а
також їх сумішей на зелений корм, випас, сіно,
сінаж, силос;
одержування насіння цукрового буряку та
насіння кормових культур (включаючи
трави);
вирощування та первинне оброблення
(замочування) прядивних культур;
вирощування ефіроолійних культур;
вирощування лікарських однорічних і
багаторічних
трав'янистих,
напівчагарникових, ліано- та деревоподібних
культур;
вирощування
садивного
матеріалу
ефіроолійних та лікарських культур;
вирощування коренеплодів і бульбоплодів
з високим вмістом крохмалю або інуліну
(топінамбуру, батату тощо);
вирощування шишок хмелю, цикорію;
209.15.2.
овочівництво;
декоративне
садівництво та вирощування продукції
розсадників (01.12.0 КВЕД):
вирощування овочевих та баштанних
культур для продовольчого споживання:
помідорів, огірків, капусти, столової моркви
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та буряків, кабачків, баклажанів, динь,
кавунів, бобових, які не підлягатимуть
лущінню, салатів, цибулі, цукрової кукурудзи
та інших;
вирощування зелені: кропу, петрушки,
салату, шпинату тощо;
вирощування овочевої розсади, насіння
овочевих культур;
вирощування міцелію та грибів, збирання
лісових грибів;
вирощування квітів, насіння, розсади,
квіткових цибулин, бульб тощо;
вирощування
садивного
матеріалу
плодово-ягідних і горіхоплідних культур та
винограду;
209.15.3. вирощування фруктів, ягід,
горіхів, культур для виробництва напоїв і
прянощів (01.13.0 КВЕД):
вирощування фруктів: яблук, слив тощо;
вирощування ягід: суниці, малини,
смородини тощо;
вирощування винограду;
вирощування горіхів (горіхів волоських,
мигдалю, фісташок, фундука тощо);
вирощування культур для виробництва
прянощів (листя, квітів, насіння, плодів);
вирощування садивного матеріалу рослин
для виробництва прянощів;
перероблення фруктів, ягід і винограду на
вино в межах господарства, що їх вирощує;
-5036- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
«Статтю 203 доповнити пунктом 203.3
такого змісту: «203.3. Платник податку у разі
закупівлі товарів у порядку передбаченому
статтею 2111 цього Кодексу додає до
податкової декларації виписку з банку, що
підтверджує оплату товарів, зазначених у
статті 2111 цього Кодексу шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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банку України, на який зараховуються
виключно кошти, отримані як оплата за
постачання товарів у порядку передбаченому
пунктом 2111.3. цієї статті».
-5037- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
«Доповнити Кодекс статтею 2091 такого
змісту:
«Стаття 2091. Спеціальний режим
оподаткування податком на додану вартість
для виробників продукції тваринництва.
209.1.
Резидент,
який
провадить
підприємницьку діяльність у сфері сільського
і лісового господарства та рибальства та
відповідає критеріям, встановленим у пункті
2091.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське
підприємство), може обрати спеціальний
режим оподаткування.
2091.2. Позитивна різниця між сумою
податкових
зобов’язань
звітного
(податкового) періоду та сумою податкового
кредиту звітного (податкового) періоду,
визначена за операціями з продукцією
тваринництва підлягає перерахуванню:
до державного бюджету - у розмірі 20
відсотків;
на
спеціальні
рахунки,
відкриті
сільськогосподарським
підприємствам
суб’єктам
спеціального
режиму
оподаткування в установах банків та/або в
органах, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів, - у
розмірі 80 відсотків.
2091.2.1.
Сільськогосподарські
підприємства
для
забезпечення
перерахування, зазначеного у пункті 2091.2
цієї статті, зараховують кошти на власні
рахунки
в
системі
електронного
адміністрування податку на додану вартість,
відкриті для перерахування коштів до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

1497

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

державного бюджету та на спеціальні
рахунки, відкриті в установах банків та/або в
органах, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів, для
здійснення
операцій
із
продукцією
тваринництва.
2091.2.2. Кошти, зараховані на рахунки в
системі
електронного
адміністрування
податку на додану вартість, зазначені у
підпункті 2091.2.1 пункту 2091.2 цієї статті,
автоматично
протягом
наступного
операційного дня за днем, в якому кошти
надійшли на такі рахунки, перераховуються
органом,
що
здійснює
казначейське
обслуговування бюджетних коштів, у таких
розмірах:
20 відсотків - на рахунки платників у
системі
електронного
адміністрування
податку на додану вартість;
80 відсотків - на спеціальні рахунки
сільськогосподарських підприємств, відкриті
в установах банків та/або в органах, що
здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів.
2091.2.3.
Для
перерахування
до
державного бюджету коштів, зарахованих на
рахунки платників у системі електронного
адміністрування податку на додану вартість з
рахунків платників у системі електронного
адміністрування податку на додану вартість,
зазначених у підпункті 2091.2.1 пункту 2091.2
цієї статті, центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної
податкової та митної політики, надсилає
органу,
що
здійснює
казначейське
обслуговування бюджетних коштів, в якому
відкриті рахунки платників у системі
електронного адміністрування податку на
додану вартість, реєстр платників, в якому
зазначаються назва платника, податковий
номер та індивідуальний податковий номер
платника, звітний період та сума податку, що
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підлягає перерахуванню до бюджету,
зазначена у податковій декларації, в якій
відображаються результати діяльності в
межах спеціального режиму оподаткування за
звітний (податковий) період. На підставі
такого реєстру орган, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних
коштів, в якому відкриті рахунки платників у
системі
електронного
адміністрування
податку на додану вартість, не пізніше
останнього дня строку, встановленого цим
Кодексом для самостійної сплати податкових
зобов’язань, перераховує суми податку до
бюджету.
Суми податку на додану вартість, що
підлягають перерахуванню на спеціальні
рахунки, відкриті в установах банків та/або в
органах, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів, не
підлягають сплаті до бюджету та повністю
залишаються в розпорядженні такого
сільськогосподарського підприємства для
використання
у
виробництві
сільськогосподарських
товарів/послуг.
Зазначені суми коштів акумулюються
сільськогосподарськими підприємствами на
таких рахунках у порядку, затвердженому
Кабінетом Міністрів України.
2091.2.4.
Сільськогосподарські
підприємства - суб’єкти спеціального режиму
оподаткування у строки, встановлені цим
Кодексом для самостійної сплати податкових
зобов’язань,
повинні
забезпечити
перерахування на їхні рахунки у системі
електронного
адміністрування
податку,
зазначені у підпункті 2091.2.1 пункту 2091.2
цієї статті, коштів у розмірі, достатньому для
перерахування до державного бюджету та на
спеціальний рахунок, на підставі поданої
податкової декларації, в якій відображаються
результати діяльності в межах спеціального
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режиму оподаткування протягом звітного
(податкового) періоду.
Проведення
сільськогосподарським
підприємством - суб’єктом спеціального
режиму
оподаткування
розрахунків
з
бюджетом
за
іншими
операціями,
здійсненими протягом звітного (податкового)
періоду не в межах спеціального режиму
оподаткування, здійснюється у порядку,
передбаченому статтею 200 цього Кодексу.
2091.3. Якщо сума податку на додану
вартість,
сплачена
(нарахована)
сільськогосподарським
підприємством
постачальнику на вартість виробничих
факторів,
перевищує
суму
податку,
нараховану за операціями з постачання
сільськогосподарських товарів/послуг, то
різниця між такими сумами не підлягає
бюджетному відшкодуванню та зараховується
до складу податкового кредиту наступного
звітного (податкового) періоду.
2091.4.
При
вивезенні
сільськогосподарських товарів у митному
режимі
експорту
сільськогосподарське
підприємство - виробник таких товарів/послуг
має право на бюджетне відшкодування
податку на додану вартість, сплаченого
(нарахованого)
постачальникам
товарів/послуг, вартість яких включається до
складу
виробничих
факторів.
Таке
відшкодування здійснюється в загальному
порядку.
2091.5. Платник податку, який придбаває
сільськогосподарські
товари/послуги
в
сільськогосподарського підприємства, який
обрав спеціальний режим оподаткування, має
право збільшити податковий кредит на суму
сплаченого
(нарахованого)
податку
в
загальному порядку.
2091.6.
Сільськогосподарським
вважається
підприємство,
основною
діяльністю якого є постачання вироблених
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(наданих) ним сільськогосподарських товарів
(послуг) на власних або орендованих
основних фондах, а також на давальницьких
умовах, в якій питома вага вартості
сільськогосподарських
товарів/послуг
становить не менш як 75 відсотків вартості
всіх товарів/послуг, поставлених протягом
попередніх
12
послідовних
звітних
податкових періодів сукупно.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а)
для
новоутвореного
сільськогосподарського
підприємства,
зареєстрованого як суб'єкт господарювання,
який провадить господарську діяльність
менше ніж 12 календарних місяців, така
питома
вага
сільськогосподарських
товарів/послуг розраховується за наслідками
кожного окремого звітного податкового
періоду;
б) з метою розрахунку такої питомої ваги
до
складу
основної
діяльності
сільськогосподарського підприємства не
включаються оподатковувані операції з
постачання основних фондів, що перебували у
складі його основних фондів не менше ніж 12
послідовних звітних податкових періодів
сукупно, якщо такі операції не були
постійними і не становили окремої
підприємницької діяльності.
209.7.
Продукцією
тваринництва
вважаються товари, зазначені у товарних
групах 1-5, товарних позиціях 4101, 4102,
4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які
отримані в результаті здійснення діяльності,
на яку відповідно до пункту 2091.17 цієї статті
поширюється дія спеціального режиму
оподаткування у сфері сільського та лісового
господарства, а також рибальства, якщо такі
товари вирощуються, відгодовуються, а
послуги надаються, безпосередньо платником
податку - суб'єктом спеціального режиму
оподаткування (крім придбання таких
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товарів/послуг
у
інших
осіб),
які
поставляються
зазначеним
платником
податку - їх виробником.
2091.8. Норми цієї статті не поширюються
на суб'єктів господарювання, діяльність яких
згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів
01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в
частині розведення та вирощування перепелів
і страусів) та 10.12 (виробництво м’яса
свійської птиці)
2091.9.
Сільськогосподарське
підприємство надає покупцю податкову
накладну в порядку, встановленому цим
розділом.
2091.10.
Сільськогосподарське
підприємство реєструється як суб’єкт
спеціального режиму оподаткування з
дотриманням правил та у строки, що
визначені статтею 183 цього Кодексу для
реєстрації платників податку на додану
вартість.
У реєстрі суб’єктів спеціального режиму
оподаткування,
крім
відомостей,
передбачених для реєстрації платників
податку на додану вартість на загальних
підставах, повинен міститися перелік видів
діяльності такого сільськогосподарського
підприємства, на які поширюється дія
спеціального
режиму
оподаткування
діяльності у сфері сільського та лісового
господарства, а також рибальства, та дата
внесення запису про такі види діяльності.
При оприлюдненні даних з реєстру
платників податку на додану вартість згідно з
пунктом 183.13 статті 183 цього Кодексу
додатково оприлюднюються дані з реєстру
суб’єктів спеціального режиму оподаткування
про дату реєстрації суб’єктом спеціального
режиму оподаткування, перелік видів
діяльності
сільськогосподарського
підприємства із зазначенням дати внесення
запису про такі види діяльності, дату
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виключення з такого реєстру, а також дату, з
якої сільськогосподарське підприємство
вважається платником зазначеного податку на
загальних підставах.
2091.11. Якщо суб'єкт спеціального
режиму оподаткування поставляє протягом
попередніх
12
послідовних
звітних
податкових
періодів
сукупно
несільськогосподарські
товари/послуги,
питома вага яких перевищує 25 відсотків
вартості всіх поставлених товарів/послуг, то:
а) на таке підприємство не поширюється
спеціальний
режим
оподаткування,
встановлений
цією
статтею.
Таке
підприємство
зобов'язане
визначити
податкове зобов'язання з цього податку за
підсумками звітного податкового періоду, в
якому було допущено таке перевищення, і
сплатити податок до бюджету в загальному
порядку;
б) контролюючий орган виключає таке
підприємство з реєстру суб'єктів спеціального
режиму оподаткування та може повторно
включити його до такого реєстру після
закінчення наступних 12 послідовних звітних
податкових періодів за наявності підстав,
визначених цією статтею;
в)
таке
підприємство
вважається
платником зазначеного податку на загальних
підставах з першого числа місяця, в якому
було допущено таке перевищення.
Якщо суб'єкти спеціального режиму
оподаткування не можуть самостійно покрити
збитки, що виникли внаслідок дії обставин
непереборної сили, такі суб'єкти мають право
продовжити строк застосування спеціального
режиму оподаткування без дотримання
розміру питомої ваги, встановленої цим
пунктом.
Це правило не застосовується, якщо
ризики втрати товарів (запасів) були належно
застраховані. У такому випадку суми
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одержаних страхових виплат враховуються
при визначенні питомої ваги вартості
сільськогосподарських
товарів/послуг
у
загальному обсязі постачання за відповідний
звітний період.
Рішення
про
наявність
обставин
непереборної сили, перелік суб'єктів, що
постраждали внаслідок таких обставин, та
терміни застосування спеціального режиму
оподаткування без дотримання розміру
питомої ваги, встановленої цим пунктом,
визначаються Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласними радами.
Норми
цього
пункту
починають
застосовуватися після закінчення терміну,
визначеного Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласними радами.
2091.12.
Сільськогосподарське
підприємство виключається з реєстру
суб’єктів спеціального режиму оподаткування
у разі, коли:
а) підприємство подає заяву про зняття
його з реєстрації як суб’єкта спеціального
режиму оподаткування та/або про його
реєстрацію як платника зазначеного податку
на загальних підставах;
б) підприємство підлягає реєстрації як
платник податку на загальних підставах;
в) щодо підприємства прийняте рішення
про припинення шляхом ліквідації або
реорганізації.
За наявності підстав, визначених у
підпунктах
"а",
"б"
цього
пункту,
сільськогосподарське
підприємство
знімається
з
реєстрації
як
суб’єкт
спеціального режиму оподаткування з
одночасною реєстрацією як платник податку
на загальних підставах.
За наявності підстав, визначених у пункті
184.1 статті 184 цього Кодексу (за винятком
підстави, визначеної у підпункті "є" пункту
184.1 статті 184 цього Кодексу), проводиться
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анулювання
реєстрації
сільськогосподарського підприємства як
платника податку на загальних підставах та
суб’єкта спеціального режиму оподаткування
з дотриманням правил та у строки, що
визначені статтею 184 цього Кодексу.
2091.13.
Сільськогосподарське
підприємство - суб'єкт спеціального режиму
оподаткування подає податкову декларацію у
строки та в порядку, що встановлені для
інших платників податку. Форма податкової
декларації,
яка
подається
сільськогосподарським підприємством суб'єктом
спеціального
режиму
оподаткування, затверджується відповідно до
пункту 201.15 статті 201 цього Кодексу.
2091.14.
Сільськогосподарське
підприємство - суб'єкт спеціального режиму
оподаткування
здійснює
оподаткування
операцій
з
продажу
(постачання)
сільськогосподарської продукції за ставкою,
визначеною підпунктом "а" пункту 193.1
статті 193 цього Кодексу.
У разі експорту сільськогосподарської
продукції застосовується ставка податку,
визначена підпунктом "б" пункту 193.1 статті
193 цього Кодексу.
2091.15.
Для
цілей
цієї
статті
застосовуються такі терміни:
2091.15.1. виробничі фактори, за рахунок
яких сформовано податковий кредит:
а) товари/послуги, які придбаваються
сільськогосподарським підприємством для їх
використання
у
виробництві
сільськогосподарської продукції, а також
основні
фонди,
які
придбаваються
(споруджуються) з метою їх використання у
виробництві сільськогосподарської продукції.
У разі якщо товари/послуги, основні
фонди,
виготовлені
та/або
придбані,
використовуються
сільськогосподарським
підприємством частково для виробництва
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сільськогосподарських товарів/послуг, у тому
числі зернових і технічних культур, та/або
продукції тваринництва, а частково для інших
товарів/послуг,
сума
сплаченого
(нарахованого)
податкового
кредиту
розподіляється виходячи з питомої ваги
вартості
таких
сільськогосподарських
товарів/послуг у загальній вартості всіх
товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх
послідовних звітних (податкових) періодів.
У разі якщо товари/послуги, основні
фонди,
виготовлені
та/або
придбані,
використовуються
сільськогосподарським
підприємством частково для виробництва
зернових культур і технічних культур, та/або
частково
для
виробництва
продукції
тваринництва, та/або частково для інших
сільськогосподарських товарів/послуг, сума
сплаченого
(нарахованого)
податкового
кредиту розподіляється виходячи з питомої
ваги вартості таких зернових і технічних
культур, продукції тваринництва та інших
сільськогосподарських
товарів/послуг
у
загальній вартості усіх сільськогосподарських
товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх
послідовних звітних (податкових) періодів;
б)
послуги,
супутні
постачанню
сільськогосподарського
товару,
який
вирощується, відгодовується, виловлюється
або
збирається
(заготовлюється)
безпосередньо платником податку:
пакування та підготовка до продажу, у
тому
числі
сушіння,
очищення,
розмелювання, дезінфекція та силосування
сільськогосподарської продукції;
зберігання
сільськогосподарської
продукції;
вирощування, розведення, відгодівля та
забій
свійських
сільськогосподарських
тварин, застосування засобів захисту тварин,
проведення протиепізоотичних заходів;
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отримання послуг з використання
сільськогосподарської
техніки,
крім
отримання її у фінансову оренду (лізинг);
отримання послуг, супутніх веденню
сільськогосподарської діяльності, а саме з
питань
оподаткування,
бухгалтерської
звітності та обліку, організації внутрішнього
виробничого управління;
розділ м'яса для товарної кондиції;
2091.15.2.
виробництво
продукції
тваринництва,
а
саме
свійських
сільськогосподарських тварин, птахівництва,
кролівництва,
бджільництва,
а
також
розведення шовкопрядів, змій та інших
плазунів або слимаків та інших наземних
ссавців, безхребетних та комах, а також їх
обробка, переробка та/або консервація;
2091.16. Обробка чи переробка продукції,
одержаної в результаті діяльності платника
податку у сфері сільського та лісового
господарства і рибальства, вважається
діяльністю у сфері сільського та лісового
господарства і рибальства за умови, якщо така
продукція
вирощується,
відгодовується,
виловлюється
або
збирається
(заготовлюється) безпосередньо платником
податку (крім їх придбання в інших осіб).
2091.17. Дія спеціального режиму
оподаткування
діяльності
у
сфері
тваринництва поширюється на:
2091.17.1. розведення великої рогатої
худоби:
відтворювання поголів'я великої рогатої
худоби;
вирощування великої рогатої худоби;
одержання
сирого
молока
корів,
буйволиць, ячих;
одержання сперми бугаїв;
2091.17.2. розведення овець, кіз, коней:
відтворювання поголів'я овець, кіз, коней,
мулів, віслюків;
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вирощування овець, кіз, коней, мулів,
віслюків;
одержання сирого овечого і козячого
молока;
одержання сирого кобилячого молока;
одержання овечої вовни;
одержання козячої вовни та козячого пуху;
одержання волос тварин;
одержання сперми баранів, козлів,
жеребців;
2091.17.3. розведення свиней:
відтворювання поголів'я свиней;
вирощування свиней;
одержання сперми кнурів;
2091.17.4. розведення інших тварин:
розведення тварин на фермах;
розведення кролів, одержання продукції
кролівництва (шкурки);
розведення бджіл, одержання меду, воску
тощо;
розведення хутрових звірів, одержання
хутрової сировини;
розведення водоплавних тварин (нутрій,
ондатр тощо);
розведення
шовкопряда,
одержання
коконів шовкопряда;
вирощування каліфорнійського червоного
черв'яка та інших вермікультур;
одержання біогумусу; розведення інших
тварин (верблюдів, оленів, лабораторних
тварин тощо);
одержання іншої продукції тварин;
одержання сирої шкури свиней;
2091.17.5. надання послуг у тваринництві:
надання послуг у тваринництві за
винагороду або на договірній основі:
утримання тварин та послуги з догляду за
свійською худобою і птицею;
послуги з обстеження стану стада,
перегону та випасу худоби, очищення та
дезінфекції тваринницьких приміщень тощо;
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послуги із стимулювання розведення
худоби і птиці та забезпечення зростання їх
продуктивності;
штучне запліднення тварин; стриження
овець;
2091.17.6.
обробка
чи
переробка
продукції, одержаної в результаті діяльності
платника податку у сфері сільського та
лісового
господарства
і
рибальства,
вважається діяльністю у сфері сільського та
лісового господарства і рибальства за умови,
якщо
така
продукція
вирощується,
відгодовується, виловлюється або збирається
(заготовлюється) безпосередньо платником
податку (крім їх придбання в інших осіб).
2091.18. Сума податку на додану вартість,
що
підлягає
сплаті
до
бюджету
сільськогосподарськими підприємствами усіх
форм власності, які відповідають критеріям,
визначеним статтею 2091 цього Кодексу, але
не
обрали
спеціального
режиму
оподаткування діяльності у сфері сільського,
лісового
господарства
та
рибальства,
передбаченого статтею 2091 цього Кодексу, і
на загальних підставах вважаються платником
податку на додану вартість, за реалізовані
ними молоко, худобу, птицю, вовну власного
виробництва, а також за молочні продукти,
молочну
сировину
та
м'ясопродукти,
вироблені у власних переробних цехах,
залишається
у
розпорядженні
цих
сільськогосподарських підприємств у розмірі,
зазначеному у пункті 2091.2 цієї статті і
спрямовується на підтримку власного
виробництва тваринницької продукції.
У разі якщо товарно-матеріальні цінності,
виготовлені
та/або
придбані,
використовуються
сільськогосподарським
підприємством частково для виготовлення
зазначених у цьому пункті товарів (послуг), а
частково для інших товарів/послуг, то сума
сплаченого
(нарахованого)
податкового
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кредиту розподіляється виходячи з частки
використання таких товарно-матеріальних
цінностей в операціях сільськогосподарського
виробництва та відповідно в інших
операціях».
-5038- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
«Доповнити Кодекс статтею 2111 такого
змісту.
«Стаття 2111. Особливості відносин
закупівлі сільськогосподарської продукції
суб'єктів, які не є платниками податку на
додану вартість
2111.1. До Реєстру постачальників
сільськогосподарських товарів, які не є
платниками податку на додану вартість (далі
– Реєстр), за заявою, поданою до
контролюючого органу, за місцем свого
обліку підлягають включенню сімейні
фермерські
господарства,
та
сільськогосподарські кооперативи що:
належать до суб’єктів малого та
середнього підприємництва відповідно до
статті 55 Господарського кодексу України;
не відповідають вимогам пункту 181.1
статті 181 цього Кодексу щодо обов'язкової
реєстрації осіб як платників податку;
не зареєстровані платниками податку
добровільно; мають в обробці не більше 20 га
сільськогосподарських угідь;
використовують працю тільки членів своєї
родини (для кооперативів – тільки працю
своїх членів);
здійснюють діяльність винятково з
вироблення товарної сільськогосподарської
продукції, її переробки та реалізації
мають поточний рахунок у банку України,
на який зараховуються виключно кошти,
отримані як оплата за постачання товарів у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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порядку передбаченому пунктом 2111.3. цієї
статті.
2111.2. Для включення до Реєстру сімейне
фермерське
господарство,
або
сільськогосподарський кооператив подають
до контролюючого органу за місцем свого
обліку як платника податку заяву за формою,
встановленою
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову та бюджетну
політику.
Заява про внесення до Реєстру подається з
обов’язковим
документальним
підтвердженням особи та її повноважень
безпосередньо керівником або представником
юридичної особи, а у випадку фермерського
господарства без статусу юридичної особи головою фермерського господарства.
Положення про Реєстр затверджується
Кабінетом Міністрів України.
У заяві зазначаються підстави для
внесення
сільськогосподарського
товаровиробника до Реєстру, передбачені
пунктом 2111.1 цієї статті, та реквізити
поточного банківського рахунка, відкритого
виключно для зарахування коштів, отриманих
як оплата за постачання товарів у порядку
передбаченому пунктом 2111.3. цієї статті.
Контролюючий орган відмовляє у
внесенні
сімейного
фермерського
господарства або сільськогосподарського
кооперативу до Реєстру, якщо за результатами
розгляду заяви встановлено, що відповідний
суб'єкт не відповідає вимогам, встановленим
пунктом 2111.1 цієї статті.
У разі відсутності підстав для відмови у
внесенні
сімейного
фермерського
господарства або сільськогосподарського
кооперативу до Реєстру контролюючий орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів
після надходження до нього заяви внести
такого суб'єкта до Реєстру з присвоєнням
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йому індивідуального номера, аналогічного за
структурою з індивідуальним податковим
номером платника податку.
2111.3. Платники податку, під час
закупівлі сільськогосподарської продукції,
зазначеної у групах 1-24 УКТ ЗЕД (крім
підакцизних товарів, зазначених в розділі VI
цього Кодексу), у суб’єктів, включених до
Реєстру, нараховує податок за ставкою,
визначеною в підпункті "в" пункту 193.1
статті 193 цього Кодексу на базу
оподаткування, визначену згідно з пунктом
190.1 статті 190 цього Кодексу.
Оплата зазначених товарів здійснюється
виключно шляхом перерахування відповідних
коштів на поточний банківський рахунок
продавця, відкритий для зарахування коштів,
отриманих як оплата за постачання товарів,
зазначених в абзаці першому цього пункту.
При цьому платник податку-покупець у
порядку, визначеному статтею 201 цього
Кодексу, складає окрему податкову накладну
із зазначенням суми нарахованого ним
податку, яка є підставою для віднесення сум
податку
до
податкового
кредиту
у
встановленому порядку. Така податкова
накладна підлягає обов’язковій реєстрації
платником в Єдиному реєстрі податкових
накладних.
У такій податковій накладній замість
обов’язкових
реквізитів,
передбачених
підпунктом «г» пункту 201.1 статті 201 цього
Кодексу
зазначаються
індивідуальний
податковий номер платника податку-покупця
та індивідуальний номер в Реєстрі продавця.
Форма та порядок заповнення такої
податкової
накладної
затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової
політики.
2111.4. У разі якщо загальна сума від
здійснення операцій з постачання товарів
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Пропозиції та поправки до проекту

зазначених в абзаці першому цього пункту, у
тому числі з використанням локальної або
глобальної комп'ютерної мережі, сплачена
сімейному фермерському господарству або
сільськогосподарському
кооперативу
протягом останніх 12 календарних місяців,
сукупно перевищує 1000000 гривень, такий
суб'єкт підлягає виключенню з Реєстру та
реєстрації як платник податку на додану
вартість на загальних підставах. При цьому
сума перевищення не підлягає віднесенню до
податкового кредиту покупця, оплата товарів
яким призвела до такого перевищення».
-5039- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 30 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
56. У пункті 212.1 статті 212:
1)
підпункт
212.1.11
після
слів
“підакцизних товарів” доповнити словами
“(крім тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються
в
електронних
сигаретах;)”;
2) доповнити новим підпунктом 212.1.17
такого змісту:
“212.1.17. Особа — виробник та/або
імпортер тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
яка здійснює їх реалізацію для цілей
оподаткування
акцизним
податком
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за
ставкою визначеною підпунктом 215.3.10
пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.”
-5040- Н.д. Борзова І. Н. (р.к. №229)
Пункт 30 розділу І законопроекту
виключити;
-5041- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

56. У пункті 212.1 статті 212:
1) підпункт 212.1.11 доповнити словами
“(крім тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах)”;
2) доповнити підпунктом 212.1.17 такого
змісту:
“212.1.17. Особа — виробник та/або
імпортер тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
яка здійснює їх реалізацію для цілей
оподаткування
акцизним
податком
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за
ставкою визначеною підпунктом 215.3.10
пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.”

Відхилено

Відхилено
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Пункт 30 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5042- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 30 розділу І законопроекту
виключити;
-5043- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 30 розділу I
виключити.
-5044- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Пункт 30 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5045- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5046- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Пункт 30 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5047- Н.д. Іванов В. І. (р.к. №386)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 30 Розділу І виключити.
-5048- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-5049- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Пункт 30 розділу І законопроекту (щодо
змін до пункту 212.1 статті 212 ПКУ)
виключити.
-5050- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 30 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу
України) виключити.
-5051- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292)
Пункт 30 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5052- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Відхилено
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Пункт 30 розділу І законопроєкту (зміни до
пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу
України) виключити.
-5053- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 30 розділу І виключити.
-5054- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 30 Розділу І проекту виключити.

Відхилено

-5055- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

21. Пункт 30 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Пропозиція
законопроекту
щодо
перенесення статусу платника акцизного
податку з роздрібного продажу тютюнових
виробів на виробників та імпортерів таких
виробів не може бути підтриманою, оскільки
несе ризики для місцевих бюджетів.
Адже ця пропозиція проекту може
спричинити втрату доходів бюджетів
місцевого самоврядування, адже відповідно
до ст. 64 Бюджетного кодексу до доходів
загального фонду бюджетів сільських,
селищних, міських територіальних громад
належить тільки акцизний податок з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів.
-5056- Н.д. Довгий О. С. (р.к. №308)

Відхилено

Відповідно до частини першої статті 93
Конституції України, частини першої статті
12 Закону України «Про статус народного
депутата України» та статей 89 і 116 Закону
України «Про Регламент Верховної Ради
України», в порядку законодавчої ініціативи
вношу пропозиції до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
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та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» (реєстраційний номер 5600 від
02.06.2021). У вказаному законопроекті
закладено норму щодо позбавлення бюджетів
територіальних
громад
5-відсоткового
акцизного податку з роздрібного продажу
тютюнових виробів шляхом перенесення на
виробників та імпортерів обов’язку сплати
такого податку до Державного бюджету
України. Такий перерозподіл акцизу на
місцеві громади, як передбачається у проекті,
буде відбуватись через державний бюджет.
Вважаю, що запропонований механізм не
може забезпечити справедливе зарахування
податку до місцевих бюджетів та призведе до
відчутних втрат для громад. Вже сьогодні,
громади на моєму виборчому окрузі
зіткнулися із загрозою подальшої вимушеної
оптимізації освітньої, медичної галузей,
соціальної сфери. Запропоновані проектом
зміни
розбалансують
бюджети
територіальних громад і погіршать їх
ресурсне забезпечення, що негативно вплине
на
соціально-економічний
розвиток
територій. Вилучення з бюджетів громад
роздрібного акцизу з тютюнових виробів
позбавить місцеві бюджети стабільних
джерел
надходжень.
Враховуючи
вищевикладене та з метою захисту інтересів
територіальних громад, прошу не скасовувати
законопроектом
5600
норму
щодо
зарахування до бюджетів територіальних
громад 5-відсоткового акцизного податку з
роздрібного продажу тютюнових виробів.
-5057- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 30 Розділу І законопроекту
виключити.
-5058- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 30 Розділу І виключити
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-5059- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 30 розділу І виключити

Відхилено

-5060- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 30 Розділу I законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) підпункт 212.1.13 викласти у такій
редакції: “212.1.13. Виробники електричної
енергії, які мають ліцензію на право
здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії і продають її
на ринку електричної енергії, крім виробників
електричної
енергії
виробленої
з
альтернативних джерел , що входять до
складу балансуючої групи Гарантованого
покупця, відповідно до Закону України «Про
ринок електричної енергії». Гарантований
покупець в частині обсягів електричної
енергії, що придбавається у виробників
електричної енергії з альтернативних джерел
енергії, що входять до складу балансуючої
групи Гарантованого покупця, відповідно до
Закону України «Про ринок електричної
енергії.”»;
-5061- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)

Відхилено

Пункт 30 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5062- Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296)

Відхилено

Абзац перший-третій пункту 30 розділу І
законопроекту (щодо змін до пункту 212.1
статті 212 ПКУ) виключити
-5063- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Пункт 30 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5064- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 30 Розділу I доповнити новим
підпунктом такого змісту:
«підпункт 212.1.13 викласти у такій
редакції:
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“212.1.13. Виробники електричної енергії,
які мають ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії і продають її на ринку
електричної
енергії,
крім
виробників
електричної
енергії
виробленої
з
альтернативних джерел, що входять до складу
балансуючої групи Гарантованого покупця,
відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії».
Гарантований покупець в частині обсягів
електричної енергії, що придбавається у
виробників
електричної
енергії
з
альтернативних джерел енергії, що входять до
складу балансуючої групи Гарантованого
покупця, відповідно до Закону України «Про
ринок електричної енергії».
-5065- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)
212.1. Платниками податку є:
212.1.11. Особа - суб’єкт господарювання
роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію
підакцизних товарів.
212.1.17. Норма відсутня.
(Коментар Комітету:зміни до статті
212 виключити)
-5066- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункт 30 розділу І законопроекту (щодо
змін до пункту 212.1 статті 212 ПКУ)
виключити.
-5067- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
пункт
30
Розділу
І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
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Пропозиції та поправки до проекту

-5068- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Пункт 30 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5069- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити пункту 30 розділу І.
-5070- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

вилучити
пункту
30
розділу
І
Законопроєкту (зміни до підпункту 212.1.11 і
доповнення новим підпунктом 212.1.17
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Редакція, прийнята в першому читанні

299

300

1)
підпункт
212.1.11
після
слів
“підакцизних товарів” доповнити словами
“(крім тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються
в
електронних
сигаретах;)”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу
України)
-5071- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Пункт 30 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5072- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Пункт 30 Розділу І законопроекту –
виключити.
-5073- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
пункт 30 Розділу I законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«підпункт 212.1.13 викласти у такій
редакції: “212.1.13. Виробники електричної
енергії, які мають ліцензію на право
здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії і продають її
на ринку електричної енергії, крім виробників
електричної
енергії
виробленої
з
альтернативних джерел , що входять до
складу балансуючої групи Гарантованого
покупця, відповідно до Закону України «Про
ринок електричної енергії».
Гарантований покупець в частині обсягів
електричної енергії, що придбавається у
виробників
електричної
енергії
з
альтернативних джерел енергії, що входять до
складу балансуючої групи Гарантованого
покупця, відповідно до Закону України «Про
ринок електричної енергії.”»;
-5074- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Після підпункту 1 пункту 30 розділу І
законопроекту доповнити новим підпунктом 2
такого змісту:
«2) підпункт 212.1.13 викласти в такій
редакції:
«212.1.13. Виробник електричної енергії суб'єкт господарювання, який здійснює
виробництво електричної енергії і має
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

ліцензію на право здійснення господарської
діяльності з виробництва електричної енергії і
продає її на ринку електричної енергії.
Не є платниками акцизного податку
побутові споживачі електричної енергії, які у
своїх приватних домогосподарствах мають
генеруючі установки, встановлена потужність
яких не перевищує 50 кВт, призначені для
виробництва електричної енергії з енергії
сонячного випромінювання та/або енергії
вітру».
У зв’язку з чим, підпункт 2 пункту 30
вважати підпунктом 3 пункту 30 розділу І
законопроекту.
-5075- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 30 розділу I виключити.
-5076- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5077- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-5078- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-5079- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-5080- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

49. Пункт 30 розділу І після підпункту
першого доповнити таким підпунктом:

1521

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«у підпункті 212.1.13 після абзацу першого
доповнити абзацом такого змісту: «Не є
платниками податку побутові споживачі які у
своїх приватних домогосподарствах мають
генеруючі установки, встановлена потужність
яких не перевищує 50 кВт, призначені для
виробництва електричної енергії з енергії
сонячного випромінювання та/або енергії
вітру».
-5081- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)
У пункті 30:
підпункт 1 виключити;
-5082- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 1 пункту 30 розділу І виключити
-5083- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
пункт 30 доповнити новими абзацами
такого змісту: «2) підпункт 212.1.13 викласти
у такій редакції: “212.1.13. Постачальники
електричної
енергії,
постачальники
універсальної послуги на ринку електричної
енергії,
що
здійснюють
постачання
електричної енергії споживачу, відповідно до
Закону України «Про ринок електричної
енергії».“»;
-5084- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
підпункті 212.1.11 пункту 212.1 статті 212
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «(крім
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах;)»
виключити
-5085- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 30 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.

1522

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5086- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 30 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 212.1.11 статті 212 викласти в
такій редакції:
«212.1.11. Особа - суб’єкт господарювання
роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію
підакцизних товарів»;
-5087- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 30 Розділу I
законопроекту
виключити
слова
«промислових замінників тютюну»”;
-5088- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 212.1.11 пункту 212.1 статті
212 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «(крім
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах;)»
виключити
-5089- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 30 розділу І після підпункту
першого доповнити таким підпунктом: «у
підпункті 212.1.13 після абзацу першого
доповнити абзацом такого змісту: «Не є
платниками податку виробники електричної
енергії: - побутові споживачі які у своїх
приватних
домогосподарствах
мають
генеруючі установки, встановлена потужність
яких не перевищує 50 кВт, призначені для
виробництва електричної енергії з енергії
сонячного випромінювання та/або енергії
вітру; - інші споживачі, у тому числі
енергетичні
кооперативи,
які
мають
генеруючі установки, встановлена потужність
яких не перевищує 150 кВт, призначені для
виробництва електричної енергії з енергії
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сонячного випромінювання та/або енергії
вітру».
-5090- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 1 пункту 30 Розділу І
законопроекту – виключити.
-5091- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 30 Розділу I виключити

301

2) доповнити новим підпунктом 212.1.17
такого змісту:

-5092- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 212.1.11 пункту 212.1 статті
212 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «(крім
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах;)»
виключити
-5093- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац перший підпункту 2 пункту 30
розділу I виключити.
-5094- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5095- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-5096- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-5097- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)
У пункті 30:
підпункт 2 виключити.
-5098- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 2 пункту 30 розділу І виключити.
-5099- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

302

Редакція, прийнята в першому читанні

“212.1.17. Особа — виробник та/або
імпортер тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
яка здійснює їх реалізацію для цілей
оподаткування
акцизним
податком
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за
ставкою визначеною підпунктом 215.3.10
пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 2 пункту 30 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-5100- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 30 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий підпункт 212.1.17 виключити»;
-5101- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

У підпункті 2 пункту 30 Розділу I
законопроекту
виключити
слова
«промислових замінників тютюну»”;
-5102- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 Розділу
законопроекту виключити;
-5103- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

I
Відхилено

Підпункт 2 пункту 30 Розділу
законопроекту – виключити.
-5104- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

І

Абзац 3 підпункту 1 пункт 30 Розділу І
Законопроекту виключити.
-5105- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 30
розділу I виключити.
-5106- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5107- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-5108- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції

Відхилено
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-5109- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Доповнити підпункт 2 пункту 30 новим
абзацом такого змісту:
"212.1.18. Особа - суб’єкт господарювання
роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам
для
їх
особистого
некомерційного використання, незалежно від
форми розрахунків, за цінами вище
максимальних роздрібних цін більше ніж на
5%, за ставкою, визначеною підпунктом
215.3.11 пункту 215.3 статті 215 цього
Кодексу".
-5110- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 212.1 статті 212 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 212.1.17 такого змісту: «212.1.17.
Особа – виробник та/або імпортер тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, яка здійснює їх
реалізацію для цілей оподаткування акцизним
податком
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів за ставкою визначеною
підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215
цього Кодексу.» виключити
-5111- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

. Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 212
Податкового кодексу України доповнити
частиною 212.4 наступного змісту: «212.4.
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
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Висновки, обґрунтування

нові правила та ставки, а положення цього
розділу щодо ставок податків та зборів, а
також податкових пільг не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.»
-5112- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 212
Податкового кодексу України доповнити
частиною 212.5 наступного змісту: «212.5. У
разі внесення змін до цього розділу з
порушенням частини 212.4 цієї статті, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-5113- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ І законопроекту
нормою такого змісту:
«Доповнити новим пунктом 212.4. такого
змісту:
«212.4. Особа, що здійснює операції з
підакцизними товарами в межах клірингової
діяльності
центрального
контрагента
відповідно до законодавства про ринки
капіталу та організовані товарні ринки, не є
платником акцизного податку.»
-5114- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 212.1 статті 212 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 212.1.17 такого змісту:
«212.1.17. Особа – виробник та/або
імпортер тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
яка здійснює їх реалізацію для цілей
оподаткування
акцизним
податком
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за
ставкою визначеною підпунктом 215.3.10

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.»
виключити
-5115- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

пункт 30 Розділу I законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«підпункт 212.1.13 викласти у такій
редакції:
“212.1.13. Виробники електричної енергії,
які мають ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії і продають її на ринку
електричної
енергії,
крім
виробників
електричної
енергії
виробленої
з
альтернативних джерел, що входять до складу
балансуючої групи Гарантованого покупця,
відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії».
Гарантований покупець в частині обсягів
електричної енергії, що придбавається ним у
виробників
електричної
енергії
з
альтернативних джерел енергії, що входять до
складу балансуючої групи Гарантованого
покупця, та яка реалізується Гарантованим
покупцем відповідно до Закону України «Про
ринок електричної енергії».”»;
-5116- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 2 пункту 30
розділу I законопроекту (щодо доповнення
пункту 212.1 статті 212 ПКУ новим
підпунктом 212.1.17) слова «з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів» замінити
словами
«,
який
нараховується
на
реалізований товар відповідно до підпункту
213.1.14 пункту 213.1 статті 213 цього
Кодексу»;
-5117- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 30 Розділу I виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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31. У статті 213:

Пропозиції та поправки до проекту

-5118- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 212.1 статті 212 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 212.1.17 такого змісту:
«212.1.17. Особа – виробник та/або
імпортер тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
яка здійснює їх реалізацію для цілей
оподаткування
акцизним
податком
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за
ставкою визначеною підпунктом 215.3.10
пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.»
виключити
-5119- Н.д. Іванов В. І. (р.к. №386)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 31 Розділу І викласти у такій
редакції:
«1) у пункті 213.1:
у підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”;
2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2
виключити;
3) у пункті 213.3:
у підпункті 213.3.13 слова “, які
здійснюють
реалізацію
ферментованої
(переробленої)
тютюнової
сировини”
замінити словами “за умови подальшого
виготовлення з такої сировини ферментованої
(переробленої) тютюнової сировини та її
реалізації”;
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом
такого змісту: “Тютюново-ферментаційні
заводи у строк, передбачений цим Кодексом
для подання податкової декларації за

1529

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

місячний податковий період, подають до
контролюючих органів за основним місцем
обліку
звіт
про
обсяги
імпорту
неферментованої
(непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.»
-5120- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292)
Пункт 31 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції: «1) у пункті 213.1: у
підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”; 2) підпункт 213.2.8
пункту 213.2 виключити; 3) у пункті 213.3: у
підпункті 213.3.13 слова “, які здійснюють
реалізацію ферментованої (переробленої)
тютюнової сировини” замінити словами “за
умови подальшого виготовлення з такої
сировини ферментованої (переробленої)
тютюнової сировини та її реалізації”;
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом такого
змісту: “Тютюново-ферментаційні заводи у
строк, передбачений цим Кодексом для
подання податкової декларації за місячний
податковий
період,
подають
до
контролюючих органів за основним місцем

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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обліку
звіт
про
обсяги
імпорту
неферментованої
(непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.».
-5121- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 31 Розділу І проекту викласти у
такій редакції:
"31. У статті 213:
1) у пункті 213.1:
у підпункті 213.1.6 слова та цифри "що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу" замінити словами та цифрами "крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу";
2) у пункті 213.3: у підпункті 213.3.13
слова ", які здійснюють реалізацію
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини" замінити словами "за умови
подальшого виготовлення з такої сировини
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини та її реалізації";
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом
такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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"Тютюново-ферментаційні заводи у строк,
передбачений цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий
період, подають до контролюючих органів за
основним місцем обліку звіт про обсяги
імпорту неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.".
-5122- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 31 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
«1) у пункті 213.1:
у підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”;
2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2
виключити;
3) у пункті 213.3:
у підпункті 213.3.13 слова “, які
здійснюють
реалізацію
ферментованої
(переробленої)
тютюнової
сировини”
замінити словами “за умови подальшого
виготовлення з такої сировини ферментованої
(переробленої) тютюнової сировини та її
реалізації”;
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1) у пункті 213.1:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

підпункт 213.3.13 доповнити абзацом
такого змісту:
“Тютюново-ферментаційні заводи у строк,
передбачений цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий
період, подають до контролюючих органів за
основним місцем обліку звіт про обсяги
імпорту неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.».
-5123- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити
-5124- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
-5125- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
50.Підпункт 2 пункту 31 розділу
виключити.
-5126- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)
У пункті 31:
у підпункті 1:
абзац третій виключити;
абзац четвертий виключити; а
бзац п’ятий виключити;
-5127- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено
І
Відхилено

Відхилено
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Підпункт 1 пункту 31 Розділу
законопроекту – виключити.
-5128- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

І

Підпункт 1 пункту 31 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-5129- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 1 пункту 31 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 213.1.6 статті 213 викласти в
такій редакції:
«213.1.6. обсяги та вартість втрачених
підакцизних товарів (продукції), крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу»;
-5130- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 31 розділу І виключити.

305

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

-5131- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 31 Розділу І
законопроекту – виключити.
-5132- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 31 Розділу I виключити

Відхилено

-5133- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 31 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
57. У статті 213:
1) у пункті 213.1:
у підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”;
підпункт 213.1.9 після слів “підакцизних
товарів”
доповнити
словами
“(крім
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

57. У статті 213:
1) у пункті 213.1:
у підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”;
підпункт 213.1.9 доповнити словами “(крім
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах)”;
доповнити підпунктом 213.1.14 такого
змісту:
“213.1.14. реалізації виробниками та/або
імпортерами, в тому числі у роздрібній
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використовуються
в
електронних
сигаретах;)”;
доповнити підпунктом 213.1.14 такого
змісту:
“213.1.14. реалізації виробниками та/або
імпортерами, в тому числі у роздрібній
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
для цілей оподаткування акцизним податком з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів.”;
2) у пункті 213.3:
у підпункті 213.3.5 цифри „2707 10 90 00,
2707 50 90 00” замінити цифрами „2707 10 00
00, 2707 50 00 90”.
у підпункті 213.3.6 після слів "на експорт"
доповнити словами "або вивезення за межі
митної території України невикористаної у
виробництві сировини";
у підпункті 213.3.13 слова “, які
здійснюють
реалізацію
ферментованої
(переробленої)
тютюнової
сировини”
замінити словами “за умови подальшого
виготовлення з такої сировини ферментованої
(переробленої) тютюнової сировини та її
реалізації”;
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом
такого змісту:
“Тютюново-ферментаційні заводи у строк,
передбачений цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий
період, подають до контролюючих органів за
основним місцем обліку звіт про обсяги
імпорту неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
для цілей оподаткування акцизним податком з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів”;
2) у пункті 213.3:
у підпункті 213.3.5 цифри „2707 10 90 00,
2707 50 90 00” замінити цифрами „2707 10 00
00, 2707 50 00 90”;
підпункт 213.3.6 після слів "на експорт"
доповнити словами "або вивезення за межі
митної території України невикористаної у
виробництві сировини";
у підпункті 213.3.13:
в абзаці першому слова “які здійснюють
реалізацію ферментованої (переробленої)
тютюнової сировини” замінити словами “за
умови подальшого виготовлення з такої
сировини ферментованої (переробленої)
тютюнової сировини та її реалізації”;
доповнити абзацом другим такого змісту:
“Тютюново-ферментаційні заводи у строк,
передбачений цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий
період, подають до контролюючих органів за
основним місцем обліку звіт про обсяги
імпорту неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
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у підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”;

Пропозиції та поправки до проекту

центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.
-5134- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити
-5135- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відповідальності за вчинення податкових
правопорушень”.

Відхилено

Відхилено

Виключити
-5136- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити

307

підпункт 213.1.9 після слів “підакцизних
товарів”
доповнити
словами
“(крім
тютюнових виробів, тютюну та промислових

-5137- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-5138- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзац другий підпункту 1 пункту 31
розділу І виключити.
-5139- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзац третій підпункту 1 пункту 31
розділу І виключити.
-5140- Н.д. Борзова І. Н. (р.к. №229)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 31
законопроекту виключити;
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замінників
тютюну,
використовуються
в
сигаретах;)”;
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електронних

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5141- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроекту виключити;
-5142- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 31
розділу I виключити.
-5143- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5144- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-5145- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроекту (щодо змін до
підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
ПКУ) виключити.
-5146- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Абзаци третій – п’ятий пункту 31 розділу І
законопроєкту (зміни до підпункту 213.1.9
пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу
України та доповнення пункту 213.1 статті
213 Податкового кодексу України підпунктом
213.1.14) виключити.
-5147- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзаци третій – п’ятий підпункту 1 пункту
31 розділу І законопроєкту (зміни до
підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
Податкового кодексу України та доповнення
пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу
України підпунктом 213.1.14) виключити.
-5148- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроєкту виключити
-5149- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзаци третій-п’ятий підпункту 1 пункту
31 розділу І виключити.
-5150- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-5151- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-5152- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

22. Абзац третій підпункту 1 пункту 31
Розділу І законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Пропозиція
законопроекту
щодо
перенесення статусу платника акцизного
податку з роздрібного продажу тютюнових
виробів на виробників та імпортерів таких
виробів не може бути підтриманою, оскільки
несе ризики для місцевих бюджетів.
Адже ця пропозиція проекту може
спричинити втрату доходів бюджетів
місцевого самоврядування, адже відповідно
до ст. 64 Бюджетного кодексу до доходів
загального фонду бюджетів сільських,
селищних, міських територіальних громад
належить тільки акцизний податок з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів.
-5153- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 31
Розділу І законопроекту виключити.
-5154- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Абзаци четвертий – шостий пункту 31
Розділу І виключити
-5155- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Відхилено

У пункті 31 розділу І законопроекту
підпункт 1) доповнити новими абзацами
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

наступного змісту: «доповнити підпунктом
213.1.10 такого змісту: “213.1.10. реалізації
суб’єктами господарювання оптової торгівлі,
визначеними підпунктом 212.1.9 пункту 212.1
статті 212 цього Кодексу, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах.”»
-5156- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзаци третій – п'ятий підпункту 1 пункту
31 розділу І виключити
-5157- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «(крім
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах;)»
виключити
-5158- Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296)
Абзац третій підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроекту (щодо змін до
підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
ПКУ) виключити.
-5159- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац третій підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроекту (щодо змін до
підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
ПКУ) виключити.
-5160- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

213.1.9.
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів
(Коментар Комітету: залишити чинну
редакцію пп.213.1.9)
-5161- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
Виключити абзац третій підпункту 1
пункту 31 Розділу І законопроекту,
залишивши норму у редакції чинного
Податкового кодексу України.
-5162- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1540

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 1 пункту 31 розділу І
виключити абзаци четвертий-шостий.
-5163- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
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доповнити підпунктом 213.1.14 такого
змісту:

Абзац 4, 5, 6 підпункті 1 пункту 31 Розділу
І законопроекту – виключити.
-5164- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «(крім
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах;)»
виключити
-5165- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знаки «(крім
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах;)»
виключити
-5166- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац 4 підпункту 1 пункт 30 Розділу І
Законопроекту виключити.
-5167- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроекту виключити;
-5168- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 31
розділу I виключити.
-5169- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5170- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-5171- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Абзаци четвертий-п’ятий підпункту 1
пункту 31 розділу І законопроекту (щодо
доповнення пункту 213.1 статті 213 ПКУ
новим підпунктом 213.1.14) виключити.
-5172- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац 4 підпункту 1 пункту 31 розділу І
законопроєкту виключити
-5173- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-5174- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 31
Розділу І законопроекту виключити.
-5175- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 1
пункту 31 розділу І виключити.
-5176- Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296)
Абзаци четвертий підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроекту (щодо доповнення
пункту 213.1 статті 213 ПКУ новим
підпунктом 213.1.14) виключити.
-5177- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзаци четвертий-п’ятий підпункту 1
пункту 31 розділу І законопроекту (щодо
доповнення пункту 213.1 статті 213 ПКУ
новим підпунктом 213.1.14) виключити.
-5178- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1542

№

309

Редакція, прийнята в першому читанні

“213.1.14. реалізації виробниками та/або
імпортерами, в тому числі у роздрібній
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
для цілей оподаткування акцизним податком з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів.”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Норма відсутня
(Коментар
Комітету:доповнення
пп.213.1.14 виключити)
-5179- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити абзац четвертий підпункту 1
пункту 31 Розділу І законопроекту,
залишивши норму у редакції чинного
Податкового кодексу України.
-5180- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроекту виключити;
-5181- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 31
розділу I виключити.
-5182- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5183- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-5184- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроєкту виключити
-5185- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Доповнити підпункт 1 пункту 30 абзацом
такого змісту:
"Доповнити підпунктом 213.1.15 такого
змісту:
"213.1.15.
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам
для
їх
особистого
некомерційного використання, незалежно від
форми розрахунків, за цінами вище

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

максимальних роздрібних цін більше ніж на
5%".
-5186- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 31
Розділу І законопроекту виключити.
-5187- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 213.1 статті 213 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 213.1.14 такого змісту: «213.1.14.
реалізації виробниками та/або імпортерами, в
тому числі у роздрібній торгівлі тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
для
цілей
оподаткування
акцизним
податком
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів.»
виключити
-5188- Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296)
Абзаци п’ятий підпункту 1 пункту 31
розділу І законопроекту (щодо доповнення
пункту 213.1 статті 213 ПКУ новим
підпунктом 213.1.14) виключити.
-5189- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
Виключити абзац п’ятий підпункту 1
пункту 31 Розділу І законопроекту,
залишивши норму у редакції чинного
Податкового кодексу України.
-5190- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 213.1 статті 213 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 213.1.14 такого змісту:
«213.1.14. реалізації виробниками та/або
імпортерами, в тому числі у роздрібній
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

використовуються в електронних сигаретах,
для цілей оподаткування акцизним податком з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів.»
виключити
-5191- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

310

2) підпункт
виключити;

213.2.8

пункту

213.2

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 31
розділу I законопроекту (щодо доповнення
пункту 213.1 статті 213 ПКУ новим
підпунктом
213.1.14)
перед
словами
«реалізації виробниками та/або імпортерами»
доповнити словом «першої»;
-5192- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 213.1 статті 213 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 213.1.14 такого змісту:
«213.1.14. реалізації виробниками та/або
імпортерами, в тому числі у роздрібній
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
для цілей оподаткування акцизним податком з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів.»
виключити
-5193- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)
213.2.8. реалізація електричної енергії,
виробленої з відновлюваних джерел енергії
(крім електричної енергії виробленої з енергії
сонячного випромінювання та/або вітру
об’єктами електроенергетики встановленою
потужністю понад 10 МВт);
-5194- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 виключити.
-5195- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти у
такій редакції:

1545

№
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Пропозиції та поправки до проекту

«2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти
у такій редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої з відновлюваних джерел енергії
суб’єктами господарювання, приватними
домогосподарствами, споживачами, у тому
числі енергетичними кооперативами, з енергії
сонячного випромінювання, енергії вітру,
біомаси,
біогазу,
з
використанням
гідроенергії,
геотермальної
енергії
генеруючими установками, комбінованими
вітро-сонячними генеруючими системами,
загальна встановлена потужність яких не
перевищує 1 МВт включно.»;
-5196- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 2) частини 31 розділу І виключити;
-5197- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Відхилено

Пункт 2) частини 31 розділу І викласти в
такій редакції:
"2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти
в такій редакції:
"213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої електростанціями, встановленою
потужністю до 1 МВт, що виробляють
електричну енергію з відновлюваних джерел,
та/або реалізації електричної енергії з
відновлюваних джерел, за умови, що
реалізація такої електричної енергії відбулась
її
виробником
та
не
передбачала
стимулювання або підтримки, що визначені
статтями 9-1, 9-3 Закону України "Про
альтернативні джерела енергії".""
-5198- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти
в такій редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої з джерел енергії біомаси, газу з
органічних відходів, біогазів»;
-5199- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено
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Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти в
такій редакції: «2) підпункт 213.2.8 пункту
213.2 викласти в такій редакції: «213.2.8.
реалізації електричної енергії, що вироблена з
джерел енергії біомаси, газу з органічних
відходів, біогазів».
-5200- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-5201- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І виключити.
-5202- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти в
такій редакції: «2) підпункт 213.2.8 пункту
213.2 викласти в такій редакції: «213.2.8.
реалізації електричної енергії, виробленої з
джерел енергії біомаси, газу з органічних
відходів, біогазів».
-5203- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії;
-5204- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти в
такій редакції: «2) підпункт 213.2.8 пункту
213.2 викласти в такій редакції: «213.2.8.
реалізації електричної енергії, яка вироблена з
біомаси, газу з органічних відходів, біогазів»;
-5205- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)
Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти в
такій редакції: «2) підпункт 213.2.8 пункту
213.2 викласти в такій редакції: «213.2.8.
реалізації електричної енергії, виробленої з
джерел енергії біомаси, газу з органічних
відходів, біогазів»;
-5206- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-5207- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)
2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти
в наступній редакції:
"213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії для потреб
населення;";
-5208- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

Відхилено

-5209- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти
в такій редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої з джерел енергії біомаси, газу з
органічних відходів, біогазів».
-5210- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-5211- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Викласти в новій редакції:
"213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії об’єктами
електроенергетики, встановлена потужність
яких становить 10 МВт або менше;"
-5212- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-5213- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти в
такій редакції: «2) підпункт 213.2.8 пункту
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213.2 викласти в такій редакції: «213.2.8.
реалізації електричної енергії, виробленої з
біомаси, газу з органічних відходів, біогазів»;
-5214- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
1. У пункті 31 Розділу І законопроекту
(щодо внесення змін до статті 213): Абзац «2)
підпункт 213.2.8 пункту 213.2 виключити;» –
виключити.
-5215- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 31 розділу І виключити.

Відхилено

Відхилено

-5216- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І
законопроекту (щодо змін до статті 213 ПКУ)
викласти в такій редакції:
«2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти
в такій редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої з джерел енергії біомаси, газу з
органічних відходів, біогазів».
-5217- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу I викласти в
такій редакції:
«підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти в
такій редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої з відновлюваних джерел, за умови,
що реалізація такої електричної енергії
відбулась її виробником та не передбачала
стимулювання або підтримки, що визначені
статтями 9-1, 9-3 Закону України «Про
альтернативні джерела енергії».
-5218- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 Розділу
законопроекту – виключити.
-5219- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту
законопроекту виключити;

I

31

Розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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-5220- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-5221- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти
в такій редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої з джерел енергії біогазів, газу з
органічних відходів, біомаси».
-5222- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти в
такій редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії»;
-5223- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії;
-5224- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 2 пункту 31 розділу І виключити.
-5225- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
підпункт 2 пункту 31 Розділу
законопроекту виключити;
-5226- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
I
Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2 викласти
в такій редакції:

1550

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої з джерел енергії біомаси, газу з
органічних відходів, біогазів».
-5227- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт другий пункту 31 Розділу І
(зміни щодо виключення підпункту 213.2.8
пункту 213.2 статті 213 Податкового кодексу
України) викласти у такій редакції:
«підпункт 213.2.8 викласти у такій
редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої з джерел енергії біомаси, газу з
органічних відходів, біогазів;»».
-5228- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 2 пункту 31 розділу І виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-5229- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2
викласти в такій редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої з біогазів, газу з органічних
відходів та біомаси».
-5230- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І виключити.
-5231- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31 розділу І викласти в
такій редакції:
«2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2
викласти в такій редакції:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
яка вироблена з джерел енергії біомаси, газу з
органічних відходів, біогазів».
-5232- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 31
законопроекту – виключити.

Розділу

І
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-5233- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 31 розділу І виключити.

Відхилено

-5234- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 213.2 статті 213 Податкового
кодексу України доповнити новим пунктом
такого змісту: «реалізації електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії».
-5235- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 213.2 статті 213 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
доповнити підпунктом 213.2.8 такого змісту:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії;»
-5236- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 213.2 статті 213 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
доповнити підпунктом 213.2.8 такого змісту:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії;»
-5237- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 213.2 статті 213 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
доповнити підпунктом 213.2.8 такого змісту:
«213.2.8. реалізації електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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когенераційними установками та/або
відновлюваних джерел енергії;»
-5238- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

з
Відхилено

У підпункті 3 пункту 31 розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
другим такого змісту:
«у підпункті 213.3.5 цифри „2707 10 90 00,
2707 50 90 00” замінити цифрами „2707 10 00
00, 2707 50 00 90”.
-5239- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 31 розділу І виключити.
-5240- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Відхилено

У пункті 31:
підпункт 3 виключити.
-5241- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 3 пункту пункту 31 розділу І
виключити
-5242- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 3 пункту 31 Розділу
законопроекту – виключити.
-5243- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

І

Підпункт 3 пункту 31 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-5244- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 3 пункту 31 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 213.3.13 статті 213 викласти в
такій редакції:
«213.3.13. ввезення на митну територію
України неферментованої (непереробленої)
тютюнової
сировини
тютюновоферментаційними заводами, які здійснюють
реалізацію ферментованої (переробленої)
тютюнової сировини виробникам тютюнових
виробів або її експорт; реалізація тютюнової
сировини тютюново-ферментаційним заводам
особами, які виробляють тютюнову сировину
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на митній території України; реалізація
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
тютюново-ферментаційними
заводами виробникам тютюнових виробів.»
-5245- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 31 розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту:
"у підпункті 213.3.6 після слів "на експорт"
доповнити словами "або вивезення за межі
митної території України невикористаної у
виробництві сировини";
-5246- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 31
законопроекту – виключити.
313

314
315

у підпункті 213.3.13 слова “, які
здійснюють
реалізацію
ферментованої
(переробленої)
тютюнової
сировини”
замінити словами “за умови подальшого
виготовлення з такої сировини ферментованої
(переробленої) тютюнової сировини та її
реалізації”;
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом
такого змісту:
“Тютюново-ферментаційні заводи у строк,
передбачений цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий
період, подають до контролюючих органів за
основним місцем обліку звіт про обсяги
імпорту неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей

Висновки, обґрунтування

Розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

-5247- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

виключити;
-5248- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці четвертому підпункту 3 пункту 31
Розділу I законопроекту виключити речення:
«Такий звіт прирівнюється до податкової
декларації для цілей застосування норм цього
Кодексу щодо проведення перевірок та
притягнення до відповідальності за вчинення
податкових правопорушень»;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.
316

-5249- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Пункт 31 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
«1) у пункті 213.1:
у підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”;
2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2
виключити; 3) у пункті 213.3: у підпункті
213.3.13 слова “, які здійснюють реалізацію
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини” замінити словами “за умови
подальшого виготовлення з такої сировини
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини та її реалізації”;
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом
такого змісту:
“Тютюново-ферментаційні заводи у строк,
передбачений цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий
період, подають до контролюючих органів за
основним місцем обліку звіт про обсяги
імпорту неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
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застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.».
-5250- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 31 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції: «1) у пункті 213.1: у
підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”; 2) підпункт 213.2.8
пункту 213.2 виключити; 3) у пункті 213.3: у
підпункті 213.3.13 слова “, які здійснюють
реалізацію ферментованої (переробленої)
тютюнової сировини” замінити словами “за
умови подальшого виготовлення з такої
сировини ферментованої (переробленої)
тютюнової сировини та її реалізації”;
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом такого
змісту: “Тютюново-ферментаційні заводи у
строк, передбачений цим Кодексом для
подання податкової декларації за місячний
податковий
період,
подають
до
контролюючих органів за основним місцем
обліку
звіт
про
обсяги
імпорту
неферментованої
(непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
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відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.».
-5251- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
пункт 31 доповнити новими абзацами
такого змісту: «доповнити підпунктом
213.1.10 такого змісту: “213.1.10. реалізація
електричної енергії споживачу, відповідно до
Закону України «Про ринок електричної
енергії»“;
-5252- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Підпункт 3 «у пункті 213.3» пункту 31 «У
статті 213» Розділу І «Внести до Податкового
кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі
зміни»
в кінці доповнити новим абзацом такого
змісту:
«пункт 213.3 доповнити підпунктом
такого змісту: «213.3.15. ввезення на митну
територію України та/або реалізації на митній
території України підакцизних товарів
(пального),
що
використовуються
судновласниками в якості палива для
здійснення суднами каботажних рейсів, крім
випадків використання суден для особистих
цілей. Використанням в особистих цілях
вважається використання суден в будь-яких
інших цілях, ніж в цілях перевезення та/або
перевантаження
(перевалки)
вантажів,
пасажирів,
багажу
та/або
пошти,
обслуговування інших суден, днопоглиблення
та виконання інших шляхових робіт,
будівництва, ремонту або обслуговування
суден та об’єктів інфраструктури водного
транспорту.».».
-5253- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)
Пункт 31 Розділу І
викласти у такій редакції:
«1) у пункті 213.1:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Законопроекту
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у підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”;
2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2
виключити;
3) у пункті 213.3: у підпункті 213.3.13
слова “, які здійснюють реалізацію
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини” замінити словами “за умови
подальшого виготовлення з такої сировини
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини та її реалізації”;
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом
такого змісту:
“Тютюново-ферментаційні заводи у строк,
передбачений цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий
період, подають до контролюючих органів за
основним місцем обліку звіт про обсяги
імпорту неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.».
-5254- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Пункт 31 Розділу І
викласти у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Законопроекту

1558

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«1) у пункті 213.1:
у підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”;
2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2
виключити;
3) у пункті 213.3:
у підпункті 213.3.13 слова “, які
здійснюють
реалізацію
ферментованої
(переробленої)
тютюнової
сировини”
замінити словами “за умови подальшого
виготовлення з такої сировини ферментованої
(переробленої) тютюнової сировини та її
реалізації”;
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом
такого змісту:
“Тютюново-ферментаційні заводи у строк,
передбачений цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий
період, подають до контролюючих органів за
основним місцем обліку звіт про обсяги
імпорту неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.».
-5255- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Підпункт 3 «у пункті 213.3» пункту 31 «У
статті 213» Розділу І «Внести до Податкового
кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі
зміни» в кінці доповнити новим абзацом
такого змісту:
«пункт 213.3 доповнити підпунктом такого
змісту:
«213.3.15. ввезення на митну територію
України та/або реалізації на митній території
України підакцизних товарів (пального), що
використовуються судновласниками в якості
палива для здійснення суднами каботажних
рейсів, крім випадків використання суден для
особистих цілей. Використанням в особистих
цілях вважається використання суден в будьяких інших цілях, ніж в цілях перевезення
та/або перевантаження (перевалки) вантажів,
пасажирів,
багажу
та/або
пошти,
обслуговування інших суден, днопоглиблення
та виконання інших шляхових робіт,
будівництва, ремонту або обслуговування
суден та об’єктів інфраструктури водного
транспорту.».».
-5256- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

213.3.15. ввезення на митну територію
України та/або реалізації на митній
території України підакцизних товарів
(пального),
що
використовуються
судновласниками в якості палива для
здійснення суднами каботажних рейсів,
крім випадків використання суден для
особистих
цілей.
Використанням
в
особистих цілях вважається використання
суден в будь- яких інших цілях, ніж в цілях
перевезення
та/або
перевантаження
(перевалки) вантажів, пасажирів, багажу
та/або пошти, обслуговування інших суден,
днопоглиблення та виконання інших
шляхових робіт, будівництва, ремонту або
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обслуговування
суден
та
об’єктів
інфраструктури водного транспорту.».
-5257- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 3 пункту 31 розділу І
законопроекту доповнити абзацами такого
змісту:
"у підпункті 213.3.6 слова "експорт, та
пред'явлення" замінити словами " експорт, або
вивезення за межі митної території України
невикористаної у виробництві сировини, та
пред’явлення";
Підпункт 213.3.10 викласти у такій
редакції:
"213.3.10. ввезення на митну територію
України та/або передача в межах митної
території
України
акредитованими
державними випробувальними лабораторіями
та/або суб'єктами господарювання, які мають
ліцензії на виробництво тютюнових виробів
та/або здійснюють імпорт тютюнових
виробів,
тютюновмісних
виробів
для
електричного нагрівання (ТВЕН) та рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
еталонних (моніторингових) чи тестових
зразків тютюнових виробів, тютюновмісних
виробів для електричного нагрівання (ТВЕН)
та рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, (не призначених для продажу
вроздріб) для проведення, досліджень,
сертифікації чи випробувань (калібрування
лабораторного обладнання, проведення";
доповнити новим підпунктом такого
змісту:
"213.3.15. ввезення на митну територію
України та/або реалізації на митній території
України підакцизних товарів (пального), що
використовуються судновласниками в якості
палива для здійснення суднами каботажних
рейсів, крім випадків використання суден для
особистих цілей. Використанням в особистих
цілях вважається використання суден в будь-
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яких інших цілях, ніж в цілях перевезення
та/або перевантаження (перевалки) вантажів,
пасажирів,
багажу
та/або
пошти,
обслуговування інших суден, днопоглиблення
та виконання інших шляхових робіт,
будівництва, ремонту або обслуговування
суден та об’єктів інфраструктури водного
транспорту"".
-5258- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 31 Розділу І Законопроекту
викласти у такій редакції:
«1) у пункті 213.1:
у підпункті 213.1.6 слова та цифри “що
перевищують встановлені норми втрат з
урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього
Кодексу” замінити словами та цифрами “крім
випадків, передбачених у пункті 216.3 статті
216 цього Кодексу”;
2) підпункт 213.2.8 пункту 213.2
виключити;
3) у пункті 213.3:
у підпункті 213.3.13 слова “, які
здійснюють
реалізацію
ферментованої
(переробленої)
тютюнової
сировини”
замінити словами “за умови подальшого
виготовлення з такої сировини ферментованої
(переробленої) тютюнової сировини та її
реалізації”;
підпункт 213.3.13 доповнити абзацом
такого змісту:
“Тютюново-ферментаційні заводи у строк,
передбачений цим Кодексом для подання
податкової декларації за місячний податковий
період, подають до контролюючих органів за
основним місцем обліку звіт про обсяги
імпорту неферментованої (непереробленої)
тютюнової сировини, обсяги придбаної
тютюнової сировини в осіб, які виробляють
тютюнову сировину на митній території
України, обсяги виробництва, реалізації
виробникам тютюнових виробів та експорту
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32. Пункт 214.1 статті 214 доповнити
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ферментованої (переробленої) тютюнової
сировини
за
формою,
затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Такий звіт прирівнюється
до податкової декларації для цілей
застосування норм цього Кодексу щодо
проведення перевірок та притягнення до
відповідальності за вчинення податкових
правопорушень.”.»
-5259- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 31 розділу І після
абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту: «у підпункті 213.3.5 пункту
213.3 цифри «2707 10 90 00, 2707 50 90 00»
замінити цифрами «2707 10 00 00, 2707 50 00
90»».
-5260- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 32 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
58. Пункт 214.1 статті 214 доповнити
підпунктом 214.1.5 такого змісту:
«214.1.5. вартість за максимальними
роздрібними цінами тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, з урахуванням податку на додану
вартість та акцизного податку, реалізованих
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу»;
-5261- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

58. Пункт 214.1 статті 214 доповнити
підпунктом 214.1.5 такого змісту:
«214.1.5. вартість за максимальними
роздрібними цінами тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, з урахуванням податку на додану
вартість та акцизного податку, реалізованих
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу».

Відхилено

Пункт 32 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5262- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 32 розділу І законопроекту
виключити;
-5263- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 32 розділу I
виключити.
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Висновки, обґрунтування

-5264- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5265- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5266- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5267- Н.д. Іванов В. І. (р.к. №386)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 32 Розділу І виключити.
-5268- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-5269- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Пункт 32 розділу І законопроекту (щодо
доповнення пункту 214.1 статті 214 ПКУ
новими підпунктами 214.1.5 та 214.1.6)
виключити.
-5270- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 32 розділу І законопроєкту
(доповнення пункту 214.1 статті 214
Податкового кодексу України підпунктами
214.1.5 та 214.1.6) виключити.
-5271- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292)
Пункт 32 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5272- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Пункт 32 розділу І законопроєкту
(доповнення пункту 214.1 статті 214
Податкового кодексу України підпунктами
214.1.5 та 214.1.6) виключити.
-5273- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 32 розділу І виключити.
-5274- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-5275- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 32 Розділу І проекту виключити.

Відхилено

-5276- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І законопроекту
виключити.
-5277- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І Законопроекту
виключити
-5278- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Відхилено

Пункт 32 виключити;
-5279- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 32 розділу І виключити

Відхилено

-5280- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

пункт 31 Розділу I законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«пункт 214.1 статті 214 доповнити
підпунктом 214.1.31 такого змісту: “214.1.31.
вартість реалізованої Гарантованим покупцем
електричної
енергії
виробленої
з
альтернативних джерел енергії, обчислена на
підставі цін, що склалися на ринку
електричної енергії в звітному (податковому)
періоді, без урахування податку на додану
вартість та акцизного податку, визначеного за
ставкою, встановленою підпунктом 215.3.9
пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.
Вартість
реалізованої
Гарантованим
покупцем електричної енергії виробленої з
альтернативних джерел енергії дорівнює
частці обсягу придбаної ним електричної
енергії у виробників електричної енергії з
альтернативних джерел енергії у загальному
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обсязі
реалізації
електричної
енергії
Гарантованого покупця від загальної вартості
реалізованої ним електричної енергії у такому
звітному періоді.”»;
-5281- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5282- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5283- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-5284- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«новий підпункт 214.1.5 та 214.1.6
виключити»;
-5285- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 31 Розділу I законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«пункт 214.1 статті 214 доповнити
підпунктом 214.1.31 такого змісту:
“214.1.31.
вартість
реалізованої
Гарантованим покупцем електричної енергії
виробленої з альтернативних джерел енергії,
обчислена на підставі цін, що склалися на
ринку електричної енергії в звітному
(податковому) періоді, без урахування
податку на додану вартість та акцизного
податку,
визначеного
за
ставкою,
встановленою підпунктом 215.3.9 пункту
215.3 статті 215 цього Кодексу.
Вартість
реалізованої
Гарантованим
покупцем електричної енергії виробленої з
альтернативних джерел енергії дорівнює
частці обсягу придбаної ним електричної
енергії у виробників електричної енергії з
альтернативних джерел енергії у загальному
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обсязі
реалізації
електричної
енергії
Гарантованого покупця від загальної вартості
реалізованої ним електричної енергії у такому
звітному періоді».
-5286- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункт 32 розділу І законопроекту (щодо
доповнення пункту 214.1 статті 214 ПКУ
новими підпунктами 214.1.5 та 214.1.6)
виключити.
-5287- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
Виключити
пункт
32
Розділу
І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-5288- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Пункт 32 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5289- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
пункт 31 Розділу I законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«пункт 214.1 статті 214 доповнити
підпунктом 214.1.31 такого змісту: “214.1.31.
вартість реалізованої Гарантованим покупцем
електричної
енергії
виробленої
з
альтернативних джерел енергії, обчислена на
підставі цін, що склалися на ринку
електричної енергії в звітному (податковому)
періоді, без урахування податку на додану
вартість та акцизного податку, визначеного за
ставкою, встановленою підпунктом 215.3.9
пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1567

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Вартість
реалізованої
Гарантованим
покупцем електричної енергії виробленої з
альтернативних джерел енергії дорівнює
частці обсягу придбаної ним електричної
енергії у виробників електричної енергії з
альтернативних джерел енергії у загальному
обсязі
реалізації
електричної
енергії
Гарантованого покупця від загальної вартості
реалізованої ним електричної енергії у такому
звітному періоді.”»;
-5290- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Пункт 32 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5291- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

пункт 31 Розділу I законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«пункт 214.1 статті 214 доповнити
підпунктом 214.1.31 такого змісту:
“214.1.31.
вартість
реалізованої
Гарантованим покупцем електричної енергії
виробленої з альтернативних джерел енергії,
обчислена на підставі цін продажу
електричної енергії на ринку електричної
енергії в звітному (податковому) періоді, без
урахування податку на додану вартість та
акцизного податку, визначеного за ставкою,
встановленою підпунктом 215.3.9 пункту
215.3 статті 215 цього Кодексу.
Вартість
реалізованої
Гарантованим
покупцем електричної енергії виробленої з
альтернативних джерел енергії дорівнює
частці обсягу придбаної ним електричної
енергії у виробників електричної енергії з
альтернативних джерел енергії у загальному
обсязі
реалізації
електричної
енергії
Гарантованого покупця від загальної вартості
реалізованої
Гарантованим
покупцем
електричної енергії у такому звітному
(податковому) періоді. ”».
-5292- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1568

№

318

Редакція, прийнята в першому читанні

“214.1.5. максимальна роздрібна ціна
тютюнових виробів, реалізованих відповідно
до підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 32 Розділу І законопроекту –
виключити.
-5293- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункту 32 Розділу I виключити

Відхилено

-5294- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий пункту 32 розділу I
виключити.
-5295- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5296- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-5297- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити

Відхилено

-5298- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзац другий пункту 32 розділу І
виключити;
-5299- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 214.1 статті 214 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 214.1.15 такого змісту: «214.1.5.
максимальна роздрібна ціна тютюнових
виробів,
реалізованих
відповідно
до
підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу» виключити

Відхилено

Відхилено

1569

№

319

Редакція, прийнята в першому читанні

214.1.6. фактична вартість реалізації
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
для яких не встановлено максимальну
роздрібну ціну (з податком на додану вартість
та без урахування акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів), що
реалізовані відповідно до підпункту 213.1.14
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.”.

Пропозиції та поправки до проекту

-5300- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 214.1 статті 214 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 214.1.15 такого змісту:
«214.1.5. максимальна роздрібна ціна
тютюнових виробів, реалізованих відповідно
до підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу» виключити
-5301- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 214.1 статті 214 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 214.1.15 такого змісту:
«214.1.5. максимальна роздрібна ціна
тютюнових виробів, реалізованих відповідно
до підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу» виключити
-5302- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац третій пункту 32 розділу I
виключити.
-5303- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5304- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-5305- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити

Відхилено

1570

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5306- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Пункт 32 доповнити абзацом такого
змісту:
"пункт 214.1 статті 214 доповнити
підпунктом 214.1.7 такого змісту:
"214.1.7. Сума (з податком на додану
вартість та акцизним податком) перевищення
максимальних роздрібних цін на тютюнові
вироби, тютюн та промислові замінники
тютюну, рідини, що використовуються в
електронних сигаретах, більше ніж на 5%, що
реалізовані відповідно до підпункту 213.1.15
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, для
цілей оподаткування акцизним податком такої
суми".
-5307- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзац третій пункту 32 розділу І
виключити;
-5308- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
пункт 32 Розділу I законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту:
“пункт 214.1.3. викласти у такій редакції:
«214.1.3. вартість реалізованої електричної
енергії (без урахування податку на додану
вартість).»“;
-5309- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 214.1 статті 214 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 214.1.16 такого змісту: «214.1.6.
фактична вартість реалізації тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, для яких не
встановлено максимальну роздрібну ціну (з
податком на додану вартість та без
урахування акцизного податку з реалізації

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів), що реалізовані
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу.» виключити
-5310- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці третьому пункту 32 Розділу I
законопроекту
виключити
слова
«промислових замінників тютюну»;
-5311- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 214.1 статті 214 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 214.1.16 такого змісту:
«214.1.6. фактична вартість реалізації
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
для яких не встановлено максимальну
роздрібну ціну (з податком на додану вартість
та без урахування акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів), що
реалізовані відповідно до підпункту 213.1.14
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.»
виключити
-5312- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
. В абзаці третьому пункту 32 розділу I
законопроекту (щодо доповнення пункту
214.1 статті 214 ПКУ новим підпунктом
214.1.6) слова «з реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів» замінити словами «,
який нараховується на реалізований товар
відповідно до підпунктів 213.1.9 і 213.1.14
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу»;
-5313- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1572

№

320

Редакція, прийнята в першому читанні

33. У пункті 215.3 статті 215:

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 214.1 статті 214 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 214.1.16 такого змісту:
«214.1.6. фактична вартість реалізації
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
для яких не встановлено максимальну
роздрібну ціну (з податком на додану вартість
та без урахування акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів), що
реалізовані відповідно до підпункту 213.1.14
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.»
виключити
-5314- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 33 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
59. У статті 215:
1) у підпункті 215.2.3 пункту 215.2 цифри
“2710 11 51 00, 2710 11 59 00” замінити
цифрами “2710 12 51 10, 2710 12 51 20, 2710
12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12
59 90”;
2) у пункті 215.3:
підпункт 215.3.1 викласти в такій редакції:
“215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові
дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару
(продукції)
згідно
з
УКТЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно
з
УКТЗЕД

Одиниця
виміру

Ставки
податку

2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

59,82

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

59. У статті 215:
1) у підпункті 215.2.3 пункту 215.2 цифри
“2710 11 51 00, 2710 11 59 00” замінити
цифрами “2710 12 51 10, 2710 12 51 20, 2710
12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12
59 90”;
2) у пункті 215.3:
підпункт 215.3.1 викласти в такій редакції:
“215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові
дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару
(продукції)
згідно
з
УКТЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно
з
УКТЗЕД

Одиниця
виміру

Ставки
податку

2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

59,82

2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,

гривень за
1 літр

0,01

1573
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00,2204 22
10 00, 2204
29 10 00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 22
10 00, 2204
29 10 00,

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

гривень за
1 літр

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі

гривень за
1 літр

0,01

12,23

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
2204 21 09 зброджені
00,2204 22 напої,
10 00, 2204 фактична
29 10 00), міцність
2205 10 10 яких вища
00, 2205 90 за
1,2
10 00, 2206 відсотка
00 59 00, об’ємних
2206 00 89 одиниць
00
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 22
10 00, 2204
29 10 00,
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка

гривень за
1 літр

12,23

1574

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 39 00

(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
“гриб”, що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
“гриб”, що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,

1575

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
за
температу
ри 20 °С
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

2204,
2205, 2206

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту
Алкогольн

гривень за
1 літр

гривень за
1 літр 100-

8,42

133,31

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
за
температу
ри 20 °С
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

2204,
2205, 2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту
Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки

гривень за
1 літр

8,42

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

1576

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту, в
іншому
місці
не
зазначені)

і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

відсотково
го спирту

2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,11

2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
спирту, в об’ємних
іншому
одиниць
місці
не етилового
зазначені)
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,11

2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

2208

Спирт
етиловий,
неденатур

гривень за
1 літр 100-

133,31

1577

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
концентра
ції
2208

2103 90 30
00, 2106 90

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

Тільки
продукти
із вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

суміші
ароматичн
их
вуглеводні
в, з яких 65
відсотків

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
ований, з відсотково
концентра
го спирту
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт
2103 90 30
00, 2106 90

177,73”;

Тільки
продукти
із вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

177,73”;

у підпункт 215.3.3-1 цифри «3824 90 97 20»
замінити цифрами «3824 99 96 20»;
у підпункті 215.3.4 цифри та слова:

у підпункт 215.3.3-1 цифри «3824 90 97 20»
замінити цифрами «3824 99 96 20»;
у підпункті 215.3.4 цифри та слова:
“2707 50
10 00 2707
50 90 00

Висновки, обґрунтування

євро
за
1000 літрів

213,50”

“2707 50
10 00 2707
50 90 00

суміші
ароматичн
их
вуглеводні
в, з яких 65
відсотків
об’ємних
одиниць
або більше
(включаюч
и втрати)

євро
за
1000 літрів

213,50”

1578

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
об’ємних
одиниць
або більше
(включаюч
и втрати)
переганяєт
ься
при
температу
рі до 250
°C
за
методом,
визначени
м згідно з
ASTM D
86

суміші
ароматичн
их
вуглеводні
в, з яких 65
об. % або
більше
(включаюч
и втрати)
переганяю
ться при
температу
рі до 250
°C
за
методом
ISO 3405
(еквівален
тним
методу
ASTM D
86)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
переганяєт
ься
при
температу
рі до 250
°C
за
методом,
визначени
м згідно з
ASTM D
86

замінити цифрами та словами:
“2707 50
00 10 2707
50 00 90

замінити цифрами та словами:
“2707 50
00 10 2707
50 00 90

Висновки, обґрунтування

євро
за
1000 літрів

213,50”;

суміші
ароматичн
их
вуглеводні
в, з яких 65
об. % або
більше
(включаюч
и втрати)
переганяю
ться при
температу
рі до 250
°C
за
методом
ISO 3405
(еквівален
тним
методу
ASTM D
86)

євро
за
1000 літрів

213,50”;

-"-

213,50”

цифри та слова:

“2710
21 00

цифри та слова:

12

уайтспірит

замінити цифрами та словами:
“2710
21 00

12

уайтспірит

-"-

замінити цифрами та словами:

213,50”

“2710 12
21 10 2710
12 21 90

уайтспірит

-"-

213,50”;

1579

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

цифри та слова:
“2710 12
21 10 2710
12 21 90

уайтспірит

-"-

213,50”;

цифри та слова:
“2707 10
10 00 2707
10 90 00

Бензол

-"-

195

2707 20 10
00 2707 20
90 00

Толуол

-"-

195

2707 30 10
00 2707 30
90 00

Ксилол

-"-

195”

Бензол

-"-

195

2707 20 10
00 2707 20
90 00

Толуол

-"-

195

2707 30 10
00 2707 30
90 00

Ксилол

-"-

195”

замінити цифрами та словами:
“2707
00 00

замінити цифрами та словами:
“2707
00 00

“2707 10
10 00 2707
10 90 00

10

Бензол

-"-

195

2707 20 00
10 2707 20
00 90

Толуол

-"-

195

2707 30 00
10 2707 30
00 90

Ксилол

-"-

195”;

10

Бензол

-"-

195

2707 20 00
10 2707 20
00 90

Толуол

-"-

195

2707 30 00
10 2707 30
00 90

Ксилол

-"-

195”;

-"-

162”

цифри та слова:
“3824
97 10

90

цифри та слова:
“3824
97 10

90

Паливо
моторне
альтернати
вне

-"-

162”

замінити цифрами та словами:
“3824
96 10

99

Паливо
моторне
альтернати
вне

-"-

162”;

підпункт 215.3.5 викласти у такій редакції:

Паливо
моторне
альтернати
вне

замінити цифрами та словами:
“3824
96 10

99

Паливо
моторне
альтернати
вне

-"-

162”;

підпункт 215.3.5 викласти в такій редакції:
“215.3.5. Моторні транспортні засоби,
призначені для перевезення 10 осіб і більше,
включаючи
водія
(крім
моторних
транспортних засобів, зазначених у товарних

1580

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

“215.3.5. Моторні транспортні засоби,
призначені для перевезення 10 осіб і більше,
включаючи
водія
(крім
моторних
транспортних засобів, зазначених у товарних
підкатегоріях 8702 40 00 10, 8702 40 00 90,
8702 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД):
Код
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

8702

Моторні
транспортні
засоби,
призначені для
перевезення 10
осіб і більше,
включаючи
водія:

8702 10

Ставка податку
у твердій сумі з
одиниці
реалізованого
товару
(продукції)
(специфічні)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підкатегоріях 8702 40 00 10, 8702 40 00 90,
8702 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД):
Код
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

8702

Моторні
транспортні
засоби,
призначені для
перевезення 10
осіб і більше,
включаючи
водія:

8702 10

тільки
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння
із
запалюванням
від стиснення
(дизелем
або
напівдизелем):

тільки
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння
із
запалюванням
від стиснення
(дизелем
або
напівдизелем):

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
2500 куб. см:

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
2500 куб. см:
8702 10 11

- - - нові:

8702 10 11 10

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не

Ставка податку
у твердій сумі з
одиниці
реалізованого
товару
(продукції)
(специфічні)

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 10 11

- - - нові:

8702 10 11 10

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 5000
куб. см

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 10 11 30

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів

0,003 євро за 1
куб. см об’єму

1581

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
більш як 5000
куб. см
8702 10 11 30

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
5000 куб. см

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 10 19

- - - що
використовувал
ися:

8702 10 19 10

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 5000
куб. см

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
5000 куб. см

0,007 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 10 19 90

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 2500
куб. см:
8702 10 91 00

- - - нові

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 10 99 00

що
використовувал
ися

0,007 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 20

- з поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння
із

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
двигуна понад циліндрів
5000 куб. см
двигуна
8702 10 19

- - - що
використовувал
ися:

8702 10 19 10

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 5000
куб. см

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 10 19 90

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
5000 куб. см

0,007 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 2500
куб. см:
8702 10 91 00

- - - нові

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 10 99 00

що
використовувал
ися

0,007 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 20

- з поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння
із
запалюванням
від стиснення
(дизелем
або
напівдизелем)
та
електродвигуно
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Пропозиції та поправки до проекту
запалюванням
від стиснення
(дизелем
або
напівдизелем)
та
електродвигуно
м
в
якості
двигунів
для
пересування:
8702 20 10

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
2500 куб. см:

8702 20 10 10

- - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 5000
куб. см

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна

- - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
5000 куб. см

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна

8702 20 10 90

8702 20 90 00

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більше
2500
куб. см

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
м
в
якості
двигунів
для
пересування:
8702 20 10

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
2500 куб. см:

8702 20 10 10

- - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 5000
куб. см

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна

8702 20 10 90

- - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
5000 куб. см

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна

8702 20 90 00

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більше
2500
куб. см

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна

8702 30

- з поршневим
двигуном
внутрішнього
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Пропозиції та поправки до проекту
циліндрів
двигуна
8702 30

8702 30 10 00

8702 30 90 00

8702 90

- з поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння
з
іскровим
запалюванням
із
зворотнопоступальним
рухом поршня
та
електродвигуно
м
в
якості
двигунів
для
пересування:
- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
2800 куб. см

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більше
2800
куб. см

- інші:
- - з поршневим
двигуном

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
згоряння
з
іскровим
запалюванням
із
зворотнопоступальним
рухом поршня
та
електродвигуно
м
в
якості
двигунів
для
пересування:
8702 30 10 00

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
2800 куб. см

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна

8702 30 90 00

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більше
2800
куб. см

нові 0,003 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувал
ися 0,007 євро
за 1 куб. см
об’єму
циліндрів
двигуна

8702 90

- інші:
- - з поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння
з
іскровим
запалюванням:
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Пропозиції та поправки до проекту
внутрішнього
згоряння
з
іскровим
запалюванням:
- - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
2800 куб. см:
8702 90 11 00

- - - - нові

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 90 19 00

- - - - що
використовувал
ися

0,007 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

- - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 2800
куб. см:
8702 90 31 00

- - - - нові

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 90 39 00

- - - - що
використовувал
ися

0,007 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна.

Ставки податку для транспортних засобів,
що використовувалися понад 8 років і
відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД,
застосовуються з коефіцієнтом 50”;
у підпункті 215.3.51 слова і цифри
„товарній позиції 8703 90 10 10” замінити
словами і цифрами: „товарних підкатегоріях
8703 80 10 10, 8703 80 90 10” та цифри „8703
90 10 90, 8703 90 90 00” замінити цифрами
„8703 80 10 90, 8703 80 90 90, 8703 90 00 00”;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
- - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
2800 куб. см:
8702 90 11 00

- - - - нові

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 90 19 00

- - - - що
використовувал
ися

0,007 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

- - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 2800
куб. см:
8702 90 31 00

- - - - нові

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 90 39 00

- - - - що
використовувал
ися

0,007 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна.

Ставки податку для транспортних засобів,
що використовувалися понад 8 років і
відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД,
застосовуються з коефіцієнтом 50”;
у підпункті 215.3.51:
в абзаці одинадцятому слова і цифри
„товарній позиції 8703 90 10 10” замінити
словами і цифрами „товарних підкатегоріях
8703 80 10 10, 8703 80 90 10”
в абзаці дванадцятому цифри „8703 90 10
90, 8703 90 90 00” замінити цифрами „8703 80
10 90, 8703 80 90 90, 8703 90 00 00”;
підпункт 215.3.7 викласти в такій редакції:
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Пропозиції та поправки до проекту

підпункт 215.3.7 викласти у такій редакції:
“215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди)
та велосипеди з допоміжним двигуном, з
колясками або без них:
Код
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Ставка податку
у твердій сумі з
одиниці
реалізованого
товару
(продукції)
(специфічні)

8711 10 00 00

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 50 куб.
см

0,062 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8711 20

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипно-

0,062 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди)
та велосипеди з допоміжним двигуном, з
колясками або без них:
Код
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Ставка податку
у твердій сумі з
одиниці
реалізованого
товару
(продукції)
(специфічні)

8711 10 00 00

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 50 куб.
см

0,062 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8711 20

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним

0,062 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна
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Пропозиції та поправки до проекту
шатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
50 куб. см, але
не більш як 250
куб. см:
8711 30

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
250 куб. см, але
не більш як 500
куб. см:

0,062 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8711 40 00 00

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим

0,443 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
50 куб. см, але
не більш як 250
куб. см:
8711 30

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
250 куб. см, але
не більш як 500
куб. см:

0,062 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8711 40 00 00

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом

0,443 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна
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Пропозиції та поправки до проекту
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
500 куб. см, але
не більш як 800
куб. см
8711 50 00 00

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
800 куб. см

0,447 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8711 60

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
колясками або
без
них,
з
електричним
двигуном для
пересування

22 євро за 1
штуку

8711 90 00 00

Інші
мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них;
коляски

22 євро за 1
штуку

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
циліндрів
двигуна понад
500 куб. см, але
не більш як 800
куб. см
8711 50 00 00

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
800 куб. см

0,447 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8711 60

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
колясками або
без
них,
з
електричним
двигуном для
пересування

22 євро за 1
штуку

8711 90 00 00

Інші
мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них;
коляски

22 євро за 1
штуку";

1588

№

321

Редакція, прийнята в першому читанні

1) підпункт 215.3.1 викласти в такій
редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 215.3.8 цифри «8716 10 99 00»
замінити цифрами «8716 10 98 00»;
підпункт 215.3.10 викласти у наступній
редакції:
“Для
пива,
алкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
реалізованих відповідно до підпунктів 213.1.9
і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 цього
Кодексу, ставка податку становить 5
відсотків”.
-5315- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 33 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом такого змісту:
«підпункт 215.3.9 доповнити абзацом
такого змісту: «Ставка податку для
електричної
енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними
установками та/або з відновлюваних джерел
енергії, застосовуються з коефіцієнтом –
0,75».
-5316- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 1 пункту 33 Розділу
законопроекту – виключити.
-5317- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у підпункті 215.3.8 цифри «8716 10 99 00»
замінити цифрами «8716 10 98 00»;
підпункт 215.3.10 викласти в такій
редакції:
“Для
пива,
алкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
реалізованих відповідно до підпунктів 213.1.9
і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 цього
Кодексу, ставка податку становить 5
відсотків”.
Відхилено

Відхилено

І

Підпункт 1 пункту 33 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-5318- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 33 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 215.3.1 викласти в такій редакції:
Код
товару
(продукції)
згідно
з
УКТ ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно
з
УКТ ЗЕД

Одиниця
виміру

Ставки
податку

1589

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр

2,78

2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

гривень за
1 літр

0,01

2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина

-"-

11,65

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1590

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
"гриб", що
утримують
ся на місці

1591

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20 °С
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць

гривень за
1 літр

8,02

1592

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

етилового
спирту
2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

126,96

2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,06

2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

126,96

1593

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції
2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

-"-

126,96

2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

-"-

169,27

-5319- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 1 пункту 33 розділу І проекту
виключити
-5320- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

1594

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 33 Розділу І
законопроекту викласти в редакції: «У пункті
215.3 статті 215 цифри та слова:
2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)
59,82

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирт

59,82

замінити цифрами та словами:
2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

61, 61

-5321- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
Підпункт 1 пункту 33 викласти в редакції:
«У пункті 215.3 статті 215 цифри та слова:
2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

59,82

замінити цифрами та словами:

2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

61, 91

-5322- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У підпункті 1 пункту 33 розділу І цифри та
слова:

Відхилено

1595

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
-го спирту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

59,82»

замінити цифрами та словами:
«2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
-го спирту

66,76»

-5323- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 215.3.1 пункту 215.3. статті 215
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові
дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код
товару
(продукції)
згідно
з
УКТЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно
з
УКТЗЕД

Одиниця
виміру

Ставки
податку

2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
-го спирту

39,32

2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка

гривень за
1 літр

0,02

Відхилено

1596

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2206 00 89
00

об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків

—“—

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11,33

1597

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
“гриб”, що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не

1598

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

менше 1
бар
при
температу
рі 20 °С
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

8,32

2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

125,41

1599

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

суміші на
основі
зброджени
х напоїв
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,08

2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

132,31

2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

129,25

1600

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

—“—

167,73”.

-5324- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Пункт 33 розділу І після підпункту
першого доповнити новим підпунктом такого
змісту: «у підпункті 215.3.31 цифри «3824 90
97 20» замінити цифрами «3824 99 96 20».
-5325- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 33 Розділу І
законопроекту – виключити.
-5326- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 33 Розділу І викласти в
наступній редакції: Код товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД Одиниця виміру Ставки
податку 2203 00 Пиво із солоду (солодове)
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
57,00
Пиво із солоду (солодове), яке
виробляється малими виробниками пива*:
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту %
від базової ставки на пиво із солоду (солодове)
до 10 000 гектолітрів 50% від 10 000 до 25

Відхилено

1601

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

000 гектолітрів 60% від 25 000 до 50 000
гектолітрів 70% *Поняття "малі виробники
пива" вживається у значенні, наведеному у
Законі України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального";
322

“215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові
дистиляти, алкогольні напої, пиво:

323
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
324
2203 00
Пиво із солоду (солодове)
гривень за 1 літр 100-відсотково-го спирту
59,82

-5327- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
. В абзаці другому підпункту 1 пункту 33
розділу 1 цифри «2204 29 10 00» замінити
цифрами «2204 22 10 00, 2204 29 10 00».
-5328- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)
2203 00 Пиво із солоду (солодове)
гривень за 1 літр 2,86
-5329- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-5330- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

106. Абзац четвертий підпункту 1 пункту
33 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «2203 00 Пиво із солоду (солодове)
гривень за 1 літр 2,9»
-5331- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України у таблиці
позиції та цифри:
2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр100відсотково
го спирту

Відхилено

59,82

замінити позиціями та цифрами:

1602

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2,79

-5332- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
У підпункті 1 пункту 33 розділу І цифри та
слова:
«2203 00

Висновки, обґрунтування

Відхилено

59,82»

замінити цифрами та словами:
«2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр

2,78»

-5333- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 1 пункту 33 розділу І цифри та
слова:
«2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
-го спирту

59,82

2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка

гривень за
1 літр

0,01

Відхилено

1603

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2206 00 89
00

об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

2204 10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків

—“—

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,23

1604

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
“гриб”, що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не

1605

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

менше 1
бар
при
температу
рі 20 °С
2204,
2205, 2206
(вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

8,42

2204,
2205, 2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

1606

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
місці
не
зазначені)

суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,11

2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1607

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегТільк
и продукти
з вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більшеонк
и, лікери та
інші напої,
що містять
спирт
2103 90 30
00, 2106 90

—“—

177,73»

замінити цифрами та словами:

«2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
-го спирту

57,27

2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка

гривень за
1 літр

0,01

1608

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2206 00 89
00

об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

2204 10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків

—“—

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,00

1609

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
“гриб”, що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не

1610

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

менше 1
бар
при
температу
рі 20 °С
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

8,26

2204,
2205, 2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

130,77

1611

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

суміші на
основі
зброджени
х напоїв
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,09

2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

130,77

2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

130,77

1612

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

—“—

174,35».

-5334- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у першому рядку таблиці
навпроти слів «Пиво із солоду (солодове)»: у
стовпці із заголовком «Одиниця виміру»
слова та цифри «гривень за 1 літр 100відсоткового спирту» замінити словами та
цифрою «гривень за 1 літр»; у стовпці із
заголовком «Ставка податку» цифри «59,82»
замінити цифрами «2,78»
-5335- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 33 викласти в редакції:
«У пункті 215.3 статті 215 цифри та слова:
2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

59,82

1613

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити цифрами та словами:
2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

61, 91

-5336- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2203 00 Пиво із солоду (солодове)
гривень за 1 літр 2,9».
-5337- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити
пункт
33
Розділу
І
законопроекту новим підпунктом такого
змісту:
У пункті 215.3 статті 215 цифри та слова
2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий

-"-

0,01

1614

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

замінити цифрами та словами:
2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю

-"-

0,01

1615

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

-5338- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Пиво із солоду (солодове)» замінити на «61,
02»
-5339- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Пиво із солоду (солодове)» замінити на
«62,51»
-5340- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті
215 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у першому рядку таблиці навпроти слів
«Пиво із солоду (солодове)»: у стовпці із
заголовком «Одиниця виміру» слова та цифри
«гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту»
замінити словами та цифрою «гривень за 1
літр»;
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «59,82» замінити цифрами «2,78»
-5341- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у першому рядку таблиці навпроти слів
«Пиво із солоду (солодове)»:
у стовпці із заголовком «Одиниця виміру»
слова та цифри «гривень за 1 літр 100відсоткового спирту» замінити словами та
цифрою «гривень за 1 літр»;

Відхилено

Відхилено

1616

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «59,82» замінити цифрами «2,78»
-5342- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

325
2204(крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21
07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10
00), 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 59
00, 2206 00 89 00
Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградне, зброджені напої, фактична
міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних
одиниць етилового спирту, але не вища за 15
відсотків об’ємних одиниць етилового спирту,
за умови що етиловий спирт, який міститься у
готовому продукті, має повністю ферментне
(ендогенне) походження
гривень за 1 літр
0,01

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

107. Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
"2204
(крім 2204
10, 2204 21
06 00, 2204
21 07 00,
2204 21 08
00, 2204 21
09 00, 2204
29 10 00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

гривень за
1 літр

0,02».

1617

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5343- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова:
2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

-"-

0,01

замінити цифрами та словами:

1618

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

-"-

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

0,01

-5344- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

1619

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«2204
(крім 2204
10, 2204 21
06 00, 2204
21 07 00,
2204 21 08
00, 2204 21
09 00, 2204
29 10 00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

гривень за
1 літр

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

0,02».

-5345- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Звичайні (неігристі) вина, сусло виноградне,
зброджені напої, фактична міцність яких вища
за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового
спирту, але не вища за 15 відсотків об’ємних
одиниць етилового спирту, за умови що

1620

№

Редакція, прийнята в першому читанні

326
2204 10,2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204
21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00, 2205 10
10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 39 00
Вина ігристі та вина газовані, зброджені
напої, вина (напої) ароматизовані ігристі
(газовані), фактична міцність яких вища за 1,2
відсотка об’ємних одиниць етилового спирту,
але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць
етилового спирту, за умови що етиловий
спирт, який міститься у готовому продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне)
походження, які розливаються у пляшки,
закорковані спеціальними пробками для таких
напоїв типу “гриб”, що утримуються на місці
за допомогою стяжок або застібок, та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинений
наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні
не менше 1 бар при температурі 20 °С
—“—
12,23

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

етиловий спирт, який міститься у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне) походження» замінити на «0,01»
-5346- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Звичайні (неігристі) вина, сусло виноградне,
зброджені напої, фактична міцність яких вища
за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового
спирту, але не вища за 15 відсотків об’ємних
одиниць етилового спирту, за умови що
етиловий спирт, який міститься у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне) походження» замінити на «0,01»
-5347- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

2204 10,2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204
21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00, 2205 10
10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 39 00 Вина
ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина
(напої) ароматизовані ігристі (газовані),
фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка
об’ємних одиниць етилового спирту, але не
вища за 15 відсотків об’ємних одиниць
етилового спирту, за умови що етиловий
спирт, який міститься у готовому продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне)
походження, які розливаються у пляшки,
закорковані спеціальними пробками для таких
напоїв типу “гриб”, що утримуються на місці
за допомогою стяжок або застібок, та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинений
наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні
не менше 1 бар при температурі 20 °С —“—
12,00
-5348- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

108. Абзац шостий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

1621

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
« 2204 10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками

-"-

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,23»

1622

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

для таких
напоїв
типу
"гриб", що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20 ° С

-5349- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України у таблиці
позиції та цифри:
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища

—“—

Відхилено

12,23

1623

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
“гриб”, що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають

1624

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20 °С

замінити позиціями та цифрами:
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому

—“—

11,67

1625

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
“гриб”, що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20 °С

-5350- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції

Відхилено

1626

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

законопроекту: у третьому рядку таблиці
навпроти слів «Вина ігристі та вина газовані,
зброджені напої, вина (напої) ароматизовані
ігристі (газовані), фактична міцність яких
вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 15 відсотків
об’ємних одиниць етилового спирту, за умови
що етиловий спирт, який міститься у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне) походження, які розливаються у
пляшки, закорковані спеціальними пробками
для таких напоїв типу "гриб", що
утримуються на місці за допомогою стяжок
або застібок, та/або мають надмірний тиск,
спричинений наявністю діоксиду вуглецю у
розчині на рівні не менше 1 бар при
температурі 20 °С»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку» цифри «12,23» замінити
цифрами «11,65»
-5351- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова:
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за

-"-

12,23

1627

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
"гриб", що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у

1628

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20° С

замінити цифрами та словами:
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн

-"-

12,06

1629

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
"гриб", що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20° С

-5352- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2204 10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина

-"-

12,23».

1630

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
"гриб", що
утримують
ся на місці

1631

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20° С

-5353- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити
пункт
33
Розділу
І
законопроекту новим підпунктом такого
змісту: «У пункті 215.3 статті 215 цифри та
слова:
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за

-"-

12,23

1632

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
-"12,23
21
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
"гриб", що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду

1633

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20° С

замінити цифрами та словами:
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)

-"-

12,00

1634

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
"гриб", що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20° С

-5354- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Вина ігристі та вина газовані, зброджені
напої, вина (напої) ароматизовані ігристі
(газовані), фактична міцність яких вища за 1,2
відсотка об’ємних одиниць етилового спирту,
але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць
етилового спирту, за умови що етиловий

1635

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

спирт, який міститься у готовому продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне)
походження, які розливаються у пляшки,
закорковані спеціальними пробками для таких
напоїв типу «гриб», що утримуються на місці
за допомогою стяжок або застібок, та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинений
наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні
не менше 1 бар при температурі 20° С»
замінити на «11,88»
-5355- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)
У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Вина ігристі та вина газовані, зброджені
напої, вина (напої) ароматизовані ігристі
(газовані), фактична міцність яких вища за 1,2
відсотка об’ємних одиниць етилового спирту,
але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць
етилового спирту, за умови що етиловий
спирт, який міститься у готовому продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне)
походження, які розливаються у пляшки,
закорковані спеціальними пробками для таких
напоїв типу «гриб», що утримуються на місці
за допомогою стяжок або застібок, та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинений
наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні
не менше 1 бар при температурі 20° С»
замінити на «12,17»
-5356- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті
215 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку таблиці навпроти слів
«Вина ігристі та вина газовані, зброджені
напої, вина (напої) ароматизовані ігристі
(газовані), фактична міцність яких вища за 1,2
відсотка об’ємних одиниць етилового спирту,
але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1636

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

етилового спирту, за умови що етиловий
спирт, який міститься у готовому продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне)
походження, які розливаються у пляшки,
закорковані спеціальними пробками для таких
напоїв типу "гриб", що утримуються на місці
за допомогою стяжок або застібок, та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинений
наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні
не менше 1 бар при температурі 20 °С»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «12,23» замінити цифрами «11,65»
-5357- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку таблиці навпроти слів
«Вина ігристі та вина газовані, зброджені
напої, вина (напої) ароматизовані ігристі
(газовані), фактична міцність яких вища за 1,2
відсотка об’ємних одиниць етилового спирту,
але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць
етилового спирту, за умови що етиловий
спирт, який міститься у готовому продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне)
походження, які розливаються у пляшки,
закорковані спеціальними пробками для таких
напоїв типу "гриб", що утримуються на місці
за допомогою стяжок або застібок, та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинений
наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні
не менше 1 бар при температурі 20 °С»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «12,23» замінити цифрами «11,65»
-5358- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

327
2204, 2205, 2206 (вина та інші зброджені
напої без додання етилового спирту в іншому
місці не зазначені; вина та інші зброджені
напої з доданням етилового спирту)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2204, 2205, 2206 (вина та інші зброджені
напої без додання етилового спирту в іншому
місці не зазначені; вина та інші зброджені
напої з доданням етилового спирту) Вина та

1637

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Вина та інші зброджені напої (у тому числі
суміші із зброджених напоїв та суміші на
основі зброджених напоїв), фактична міцність
яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 22 відсотки
об’ємних одиниць етилового спирту
гривеньза 1 літр
8,42

інші зброджені напої (у тому числі суміші із
зброджених напоїв та суміші на основі
зброджених напоїв), фактична міцність яких
вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 22 відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту
гривеньза 1 літр 8,26
-5359- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

109. Абзац сьомий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2204,
2205, 2206
(вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

8,42».

-5360- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)

Відхилено

1638

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України у таблиці
позиції та цифри:
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

8,42

замінити позиціями та цифрами:
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),

гривень за
1 літр

8,03

1639

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

-5361- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку таблиці
навпроти слів «Вина та інші зброджені напої
(у тому числі суміші із зброджених напоїв та
суміші на основі зброджених напоїв),
фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка
об’ємних одиниць етилового спирту, але не
вища за 22 відсотки об’ємних одиниць
етилового спирту»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку» цифри «8,42» замінити
цифрами «8,02»
-5362- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Відхилено

Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова;
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени

гривень за
1 літр

8,42

1640

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

замінити цифрами та словами:
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої з

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за

гривень за
1 літр

8,30

-5363- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац сьомий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

1641

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«2204,
2205, 2206
(вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8,42».

-5364- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити
пункт
33
Розділу
І
законопроекту новим підпунктом такого
змісту: «У пункті 215.3 статті 215 цифри та
слова:
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),

гривень за
1 літр

8,42

1642

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

замінити цифрами та словами:
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

8,26

1643

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5365- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Вина та інші зброджені напої (у тому числі
суміші із зброджених напоїв та суміші на
основі зброджених напоїв), фактична міцність
яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 22 відсотки
об’ємних одиниць етилового спирту»
замінити на «8,18»
-5366- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Вина та інші зброджені напої (у тому числі
суміші із зброджених напоїв та суміші на
основі зброджених напоїв), фактична міцність
яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 22 відсотки
об’ємних одиниць етилового спирту»
замінити на «8,38»
-5367- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті
215 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку таблиці навпроти слів
«Вина та інші зброджені напої (у тому числі
суміші із зброджених напоїв та суміші на
основі зброджених напоїв), фактична міцність
яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 22 відсотки
об’ємних одиниць етилового спирту»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «8,42» замінити цифрами «8,02»
-5368- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1644

№

Редакція, прийнята в першому читанні

328
2204, 2205, 2206 (алкогольні напої з
доданням або без додання етилового спирту в
іншому місці не зазначені)
Алкогольні напої, фактична міцність яких
вища за 22 відсотки об’ємних одиниць
етилового спирту, інші суміші із зброджених
напоїв та суміші на основі зброджених напоїв
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
133,31

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у четвертому рядку таблиці навпроти слів
«Вина та інші зброджені напої (у тому числі
суміші із зброджених напоїв та суміші на
основі зброджених напоїв), фактична міцність
яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 22 відсотки
об’ємних одиниць етилового спирту»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «8,42» замінити цифрами «8,02»
-5369- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

2204, 2205, 2206 (алкогольні напої з
доданням або без додання етилового спирту в
іншому місці не зазначені) Алкогольні напої,
фактична міцність яких вища за 22 відсотки
об’ємних одиниць етилового спирту, інші
суміші із зброджених напоїв та суміші на
основі зброджених напоїв гривень за 1 літр
100-відсоткового спирту 130,77
-5370- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац восьмий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2204,
2205, 2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31».

1645

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5371- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України у таблиці
позиції та цифри:
2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

133,31

замінити позиціями та цифрами:
2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

127

1646

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

основі
зброджени
х напоїв

-5372- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку таблиці
навпроти слів «Алкогольні напої, фактична
міцність яких вища за 22 відсотки об’ємних
одиниць етилового спирту, інші суміші із
зброджених напоїв та суміші на основі
зброджених напоїв»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку» цифри «133,31» замінити
цифрами «126,96»
-5373- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Відхилено

Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова:
2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

Замінити цифрами та словами:

1647

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

131,40

-5374- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2204,
2205, 2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31».

-5375- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

1648

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити
пункт
33
Розділу
І
законопроекту новим підпунктом такого
змісту:
«У пункті 215.3 статті 215 цифри та слова:
2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

Замінити цифрами та словами:
2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

130,77

1649

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5376- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова:
2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

-"-

0,01

1650

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити цифрами та словами:
2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я

-"-

0,01

-5377- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту:

1651

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«У пункті 215.3 статті 215 цифри та слова:
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми

-"-

12,23

1652

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пробками
для таких
напоїв
типу
"гриб", що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20° С

замінити цифрами та словами:

2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних

-"-

12,06

1653

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
"гриб", що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен

1654

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при
температу
рі 20° С

-5378- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту:
«У пункті 215.3 статті 215 цифри та слова
;
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

8,42

1655

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити цифрами та словами:

2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

8,30

-5379- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова :
2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

1656

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

Замінити цифрами та словами:
2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

131,40

-5380- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Алкогольні напої, фактична міцність яких
вища за 22 відсотки об’ємних одиниць
етилового спирту, інші суміші із зброджених
напоїв та суміші на основі зброджених
напоїв» замінити на «129,50»
-5381- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Алкогольні напої, фактична міцність яких

1657

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

вища за 22 відсотки об’ємних одиниць
етилового спирту, інші суміші із зброджених
напоїв та суміші на основі зброджених
напоїв» замінити на «132,67»
-5382- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті
215 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку таблиці навпроти слів
«Алкогольні напої, фактична міцність яких
вища за 22 відсотки об’ємних одиниць
етилового спирту, інші суміші із зброджених
напоїв та суміші на основі зброджених
напоїв»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «133,31» замінити цифрами «126,96»
-5383- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку таблиці навпроти слів
«Алкогольні напої, фактична міцність яких
вища за 22 відсотки об’ємних одиниць
етилового спирту, інші суміші із зброджених
напоїв та суміші на основі зброджених
напоїв»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «133,31» замінити цифрами «126,96»
-5384- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

329
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту)
гривень за 1 літр
1,11

2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1
літр 1,09
-5385- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

1658

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«2206 00
31 00, 2206
00 51 00,
2206 00 81
00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1,11».

-5386- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України у таблиці
позиції та цифри:
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Висновки, обґрунтування

Відхилено

1,11

замінити позиціями та цифрами:
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,07

-5387- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Пиво із солоду (солодове)» замінити на
«59,83»
-5388- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Вина ігристі та вина газовані, зброджені
напої, вина (напої) ароматизовані ігристі
(газовані), фактична міцність яких вища за 1,2
відсотка об’ємних одиниць етилового спирту,
але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць
етилового спирту, за умови що етиловий

1659

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

спирт, який міститься у готовому продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне)
походження, які розливаються у пляшки,
закорковані спеціальними пробками для таких
напоїв типу «гриб», що утримуються на місці
за допомогою стяжок або застібок, та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинений
наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні
не менше 1 бар при температурі 20° С»
замінити на «12,24»
-5389- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Вина та інші зброджені напої (у тому числі
суміші із зброджених напоїв та суміші на
основі зброджених напоїв), фактична міцність
яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 22 відсотки
об’ємних одиниць етилового спирту»
замінити на «8,43»
-5390- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Алкогольні напої, фактична міцність яких
вища за 22 відсотки об’ємних одиниць
етилового спирту, інші суміші із зброджених
напоїв та суміші на основі зброджених
напоїв» замінити на «133,32»
-5391- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних
одиниць або більше; спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої
концентрації» замінити на «133,32»
-5392- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для

1660

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту менш як 80 відсотків
об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки,
лікери та інші напої, що містять спирт»
замінити на «133,32»
-5393- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Тільки продукти з вмістом спирту етилового
8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше»
замінити на «177,74»
-5394- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 розділу І
законопроекту
доповнити
реченням
наступного змісту: «Передбачена підпунктом
215.3.2. ставка податку для «Тютюнова
сировина Тютюнові відходи» становить
«2850,0»
-5395- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку таблиці
навпроти слів «Сидр і перрі (без додання
спирту)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку» цифри «1,11» замінити цифрами
«1,06»
-5396- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова :
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,09

Замінити цифрами та словами:

1661

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1,10

-5397- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2206 00
31 00, 2206
00 51 00,
2206 00 81
00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,11».

-5398- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити
пункт
33
Розділу
І
законопроекту новим підпунктом такого
змісту:
«У пункті 215.3 статті 215 цифри та слова
:
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,09

Замінити цифрами та словами:
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,09

-5399- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова :

1662

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1,09

Замінити цифрами та словами:
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1,10

-5400- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Сидр і перрі (без додання спирту)» замінити
на «1,08»
-5401- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Сидр і перрі (без додання спирту)» замінити
на «1,11»
-5402- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку таблиці навпроти слів
«Сидр і перрі (без додання спирту)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «1,11» замінити цифрами «1,06»
-5403- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку таблиці навпроти слів
«Сидр і перрі (без додання спирту)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «1,11» замінити цифрами «1,06»

Відхилено

Відхилено

1663

№

Редакція, прийнята в першому читанні

330
2207
Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних
одиниць або більше; спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої
концентрації
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
133,31

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5404- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

2207 Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних
одиниць або більше; спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої
концентрації гривень за 1 літр 100відсоткового спирту 130,77
-5405- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац десятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31».

1664

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5406- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України у таблиці
позиції та цифри:
2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні,
будьякої
концентра
ції

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

133,31

замінити позиціями та цифрами:
2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

127

1665

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні,
будьякої
концентра
ції

-5407- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку таблиці
навпроти
слів
«Спирт
етиловий,
неденатурований, з концентрацією спирту 80
відсотків об’ємних одиниць або більше; спирт
етиловий та інші спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки,
денатуровані, будь-якої концентрації»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «133,31» замінити цифрами «126,96»
-5408- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Відхилено

Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова :
2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

1666

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

Замінити цифрами та словами:
2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

131,40

1667

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

концентра
ції

-5409- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац десятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31».

-5410- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити
пункт
33
Розділу
І
законопроекту новим підпунктом такого
змісту:
«У пункті 215.3 статті 215 цифри та слова:
2207

Спирт
етиловий,
неденатур

гривень за
1 літр 100-

133,31

1668

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні,
будьякої
концентра
ції

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відсотково
го спирту

Замінити цифрами та словами:
2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

130,77

1669

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перегонки,
денатурова
ні,
будьякої
концентра
ції

-5411- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова :
2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

133,31

Замінити цифрами та словами:
2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з

гривень за
1 літр 100-

131,40

1670

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відсотково
го спирту

-5412- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних
одиниць або більше; спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої
концентрації» замінити на «129,50»
-5413- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних
одиниць або більше; спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої
концентрації» замінити на «132,67»

1671

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5414- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті
215 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку таблиці навпроти слів
«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних
одиниць або більше; спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої
концентрації»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «133,31» замінити цифрами «126,96»
-5415- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку таблиці навпроти слів
«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних
одиниць або більше; спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої
концентрації»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «133,31» замінити цифрами «126,96»
-5416- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

331
2208
Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту менш як 80 відсотків
об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки,
лікери та інші напої, що містять спирт
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
133,31

2208 Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту менш як 80 відсотків
об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки,
лікери та інші напої, що містять спирт гривень
за 1 літр 100-відсоткового спирту 130,77
-5417- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

1672

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

-"-

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

133,31»

.
-5418- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України у таблиці
позиції та цифри:
2208

Висновки, обґрунтування

Відхилено

133,31

1673

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

замінити позиціями та цифрами:
2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

127

-5419- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку таблиці
навпроти
слів
«Спирт
етиловий,
неденатурований, з концентрацією спирту
менш як 80 відсотків об’ємних одиниць,
спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, лікери та інші напої, що
містять спирт»: у стовпці із заголовком

Відхилено

1674

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Ставка податку» цифри «133,31» замінити
цифрами «126,96»
-5420- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова:
2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

-"-

133,31

Замінити цифрами та словами:
2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні

-"-

131,40

1675

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

-5421- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

-"-

133,31».

-5422- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити
пункт
33
Розділу
І
законопроекту новим підпунктом такого
змісту:
«У пункті 215.3 статті 215 цифри та слова:
2208

Спирт
етиловий,

-"-

133,31

1676

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

Замінити цифрами та словами:
2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

-"-

130,77

-5423- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

1677

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова :
2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

-"-

133,31

Замінити цифрами та словами:
2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом

-"-

131,40

1678

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт

-5424- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту менш як 80 відсотків
об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки,
лікери та інші напої, що містять спирт»
замінити на «129,50»
-5425- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту менш як 80 відсотків
об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки,
лікери та інші напої, що містять спирт»
замінити на «132,67»
-5426- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті
215 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку таблиці навпроти слів
«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту менш як 80 відсотків
об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки,
лікери та інші напої, що містять спирт»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «133,31» замінити цифрами «126,96»
-5427- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

1679

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку таблиці навпроти слів
«Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту менш як 80 відсотків
об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки,
лікери та інші напої, що містять спирт»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «133,31» замінити цифрами «126,96»
-5428- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

332
2103 90 30 00, 2106 90
Тільки продукти з вмістом спирту
етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та
більше
—“—
177,73”.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

До пункту 215.3 статті 215 додати новий
підпункт 215.3.2 наступного змісту:
2402 10 00
90

Сигарили,
включаюч
и сигарили
з
відрізаним
и кінцями,
з вмістом
тютюну

гривень за
1 кілограм
(нетто)*

2836,08

* У разі якщо складовими частинами
(елементами) підакцизного товару (продукції)
є сукупно підакцизні товари (продукція) та
інші види продукції, для цілей оподаткування
акцизним податком врахуванню підлягає
лише вага тих складових частин (елементів),
які належать до підакцизних товарів
(продукції);
-5429- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Підпункт 215.3.2.1 слова та цифри:
Код товару
(продукції)
згідно
з
УКТ ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно
з
УКТ ЗЕД

Одиниця
виміру

Ставки
податку

1680

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2402 20 90
10

Сигарети
без
фільтра,
цигарки

відсотків

12

2402 20 90
20

Сигарети з
фільтром

відсотків

12

-5430- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 215.3.3 пункту 215.3 статті 215:
2402 10 00
90

Сигарили,
включаюч
и сигарили
з
відрізаним
и кінцями,
з вмістом
тютюну

гривень за
1 кілограм
(нетто)*

2836,08

-5431- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)

Відхилено

Доповнити пункт 33 розділу І проекту
Закону в частині внесення змін до
Податкового
кодексу
України
новим
підпунктом другим такого змісту:
«2) у підпункті 215.3.2 цифру «3019,85»
замінити цифрою «1456,33»;».
У зв’язку з цим підпункт другий статті 33
розділу І проекту Закону вважати підпунктом
третім.
-5432- Н.д. Каптєлов Р. В. (р.к. №251)

Відхилено

коньяк України, що відноситься до 2208
2029 00, 2208 2089 00 гривень за 1 літр 100відсоткового спирту 101,57 2103 90 30 00,
2106 90 Тільки продукти з вмістом спирту
етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та
більше —“— 177,73
-5433- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Пункт 33 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом такого змісту:
«підпункт 215.3.9 доповнити абзацом
такого змісту:

1681

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Ставка податку для електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних
джерел
енергії,
застосовуються з коефіцієнтом – 0,5»».
-5434- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

2103 90 30 00, 2106 90 Тільки продукти з
вмістом спирту етилового 8,5 відсотка
об’ємних одиниць та більше —“— 174,35
-5435- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2103 90
30 00, 2106
90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

177,73;».

-5436- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України у таблиці
позиції та цифри:
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних

—“—

Відхилено

177,73

1682

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

одиниць та
більше

замінити позиціями та цифрами:
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

—“—

170

-5437- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)

Відхилено

пункт 33 Розділу I законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту:
«2) підпункт 215.3.9 викласти у наступній
редакції:
Код товару
(продукції)
згідно
з
УКТ ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно
з
УКТ ЗЕД

Одиниця
виміру

Ставки
податку
(адвалорна
)

2716 00 00
00

Електроен
ергія, що
реалізуєть
ся
побутовом
у
споживачу

відсотків

3,2;

2716 00 00
00

Електроен
ергія, що
реалізуєть
ся
непобутов
ому
споживачу

відсотків

1,6;

1683

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5438- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку таблиці
навпроти слів «Тільки продукти з вмістом
спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних
одиниць та більше»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку» цифри «177,73» замінити
цифрами «169,27»
-5439- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити пункт 33 новим підпунктом
такого змісту: «У пункті 215.3 статті 215
цифри та слова :
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

-"-

177,73;

замінити цифрами та словами:
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

-"-

175, 19

-5440- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 33
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

1684

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«2103 90
30 00, 2106
90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

177,73;».

-5441- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 1 пункту 33 розділу І проекту
викласти в такій редакції:
"1) підпункт 215.3.1 викласти в такій
редакції:
“215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові
дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару
(продукції)
згідно
з
УКТЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно
з
УКТЗЕД

Одиниця
виміру

Ставки
податку

2203 00

Пиво
із
солоду
(солодове)

гривень за
1 літр 100відсотково
-го спирту

57

2204 (крім
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10
00),
2205 10 10
00, 2205 90
10 00, 2206
00 59 00,
2206 00 89
00

Звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградн
е,
зброджені
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць

гривень за
1 літр

0,01

1685

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я
2204
10,
2204 21 06
00, 2204 21
07 00, 2204
21 08 00,
2204 21 09
00, 2204 29
10 00, 2205
10 10 00,
2205 90 10
00, 2206 00
39 00

Вина
ігристі та
вина
газовані,
зброджені
напої, вина
(напої)
ароматизо
вані ігристі
(газовані),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
15
відсотків
об’ємних
одиниць

—“—

12

1686

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

етилового
спирту, за
умови що
етиловий
спирт,
який
міститься
у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне
)
походженн
я,
які
розливают
ься
у
пляшки,
закоркован
і
спеціальни
ми
пробками
для таких
напоїв
типу
“гриб”, що
утримують
ся на місці
за
допомого
ю стяжок
або
застібок,
та/або
мають
надмірний
тиск,
спричинен
ий
наявністю
діоксиду
вуглецю у
розчині на
рівні
не
менше 1
бар
при

1687

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

температу
рі 20 °С
2204, 2205,
2206 (вина
та
інші
зброджені
напої без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені;
вина
та
інші
зброджені
напої
з
доданням
етилового
спирту)

Вина
та
інші
зброджені
напої
(у
тому числі
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі
зброджени
х напоїв),
фактична
міцність
яких вища
за
1,2
відсотка
об’ємних
одиниць
етилового
спирту, але
не вища за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту

гривень за
1 літр

8

2204, 2205,
2206
(алкогольн
і напої з
доданням
або
без
додання
етилового
спирту в
іншому
місці
не
зазначені)

Алкогольн
і
напої,
фактична
міцність
яких вища
за
22
відсотки
об’ємних
одиниць
етилового
спирту,
інші
суміші із
зброджени
х напоїв та
суміші на
основі

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

127

1688

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зброджени
х напоїв
2206 00 31
00, 2206 00
51 00, 2206
00 81 00

Сидр
і
перрі (без
додання
спирту)

гривень за
1 літр

1

2207

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту 80
відсотків
об’ємних
одиниць
або
більше;
спирт
етиловий
та
інші
спиртові
дистиляти
та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
денатурова
ні, будьякої
концентра
ції

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

127

2208

Спирт
етиловий,
неденатур
ований, з
концентра
цією
спирту
менш як 80
відсотків
об’ємних
одиниць,
спиртові
дистиляти

гривень за
1 літр 100відсотково
го спирту

127

1689

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та спиртні
напої,
одержані
шляхом
перегонки,
лікери та
інші напої,
що містять
спирт
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

—“—

170";

-5442- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити
пункт
33
Розділу
І
законопроекту новим підпунктом такого
змісту: «У пункті 215.3 статті 215 цифри та
слова:
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

-"-

177,73;

замінити цифрами та словами:
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка

-"-

174,35

1690

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

об’ємних
одиниць та
більше

-5443- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: Доповнити пункт 33 новим
підпунктом такого змісту: «У пункті 215.3
статті 215 цифри та слова :

2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

-"-

177,73

замінити цифрами та словами:
2103 90 30
00, 2106 90

Тільки
продукти з
вмістом
спирту
етилового
8,5
відсотка
об’ємних
одиниць та
більше

-"-

175, 19

-5444- Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)

Відхилено

Пункт 33 розділу І законопроекту (щодо
змін до пункту 215.3 статті 215 ПКУ) після
підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2
такого змісту:
«2) підпункт 215.3.9 викласти у такій
редакції: «215.3.9. електрична енергія:

1691

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Код товару
(продукції)
згідно
з
УКТ ЗЕД
2716 00 00
00
2716 00 00
00

Опис
товару
(продукції)
згідно
з
УКТ ЗЕД

Одиниця
виміру

Ставки
податку
(адвалорна
)

відсотків

3,2;

відсотків

0,5»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Електроен
ергія
Електроен
ергія,
вироблена
з джерел
енергії
біомаси,
газу
з
органічних
відходів,
біогазів

-5445- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)
У підпункті 1 пункту 33 розділу І
законопроекту розмір ставки податку для
«Тільки продукти з вмістом спирту етилового
8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше»
замінити на «176,89»
-5446- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку таблиці навпроти слів
«Тільки продукти з вмістом спирту етилового
8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «177,73» замінити цифрами «169,27»
-5447- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1692

№

333

Редакція, прийнята в першому читанні

2) підпункт 215.3.10 викласти у наступній
редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у дев’ятому рядку таблиці навпроти слів
«Тільки продукти з вмістом спирту етилового
8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку»
цифри «177,73» замінити цифрами «169,27»
-5448- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

Підпункт 2 пункт 33 Розділу
Законопроекту виключити.
-5449- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 розділу
законопроекту викллючити;
-5450- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу І
Законопроекту виключити.
-5451- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5452- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу
Законопроекту виключити.
-5453- Н.д. Іванов В. І. (р.к. №386)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу І виключити.
-5454- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 розділу І
законопроєкту (зміни до підпункту 215.3.10
пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу
України) виключити.
-5455- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292)
Підпункт 2 пункту 33 Розділу І
Законопроекту виключити
-5456- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 розділу І
законопроєкту (зміни до підпункту 215.3.10
пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу
України) виключити.
-5457- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Відхилено

1693

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-5458- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Підпункт 2 пункту 33 Розділу І проекту
виключити.
-5459- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Підпункт 2 пункту 33 Розділу
законопроекту виключити.
-5460- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Відхилено

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу І виключити
-5461- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу
Законопроекту виключити.
-5462- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

І

Підпункт 2 пункту 33 розділу І
законопроекту
доповнити
реченням
наступного змісту: «Передбачена підпунктом
215.3.2. ставка податку для «Сигарили,
включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з
вмістом тютюну» становить «2850,0»
-5463- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 розділу І
законопроекту
доповнити
реченням
наступного змісту: «Передбачена підпунктом
215.3.2. ставка податку для «Сигарети без
фільтра, цигарки» становить «2270,0»
-5464- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 розділу І
законопроекту
доповнити
реченням
наступного змісту: «Передбачена підпунктом
215.3.2. ставка податку для «Сигарети з
фільтром» становить «2270,0»
-5465- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

1694

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 2 пункту 33 розділу І
законопроекту
доповнити
реченням
наступного змісту: «Передбачена підпунктом
215.3.2. ставка податку для «Тютюн та
замінники тютюну, інші, промислового
виробництва; тютюн «гомогенізований» або
«відновлений»; тютюнові екстракти та
есенції» становить «2900,0»
-5466- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 розділу І
законопроекту
доповнити
реченням
наступного змісту: «Передбачена підпунктом
215.3.2. ставка податку для «Тютюновмісні
вироби для електричного нагрівання (ТВЕН)
за допомогою підігрівача з електронним
управлінням» становить «3050,0»
-5467- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу
законопроекту – виключити.
-5468- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу
Законопроекту виключити.
-5469- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

І

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-5470- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
підпункт 215.3.10 викласти в такій
редакції:
«215.3.10. Для пива, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників тютюну, реалізованих відповідно
до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу, ставка податку становить 5
відсотків».
-5471- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

1695

№

334

Редакція, прийнята в першому читанні

“Для
пива,
алкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
реалізованих відповідно до підпунктів 213.1.9
і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 цього
Кодексу, ставка податку становить 5
відсотків.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці 2 пункту 33 законопроекту
підпункт 215.3.10 пункту 215.3 статті 215
викласти у наступній редакції:
«Для
пива,
алкогольних
напоїв,
реалізованих відповідно до пункту 213.1.14
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка
податку становить 5 відсотків.
Для тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка
податку становить 10 відсотків».
-5472- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити підпункт 2 пункту 33 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-5473- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу
Законопроекту виключити.
-5474- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу
Законопроекту виключити
-5475- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

І

Підпункт 2 пункту 33 Розділу
законопроекту – виключити.
-5476- Н.д. Борзова І. Н. (р.к. №229)

І

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В абзаці другому підпункту 2 пункту 33
законопроекту слова і цифри "і 213.1.14"
виключити;
-5477- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У абзаці другому підпункту 2 пункту 33
розділу I слова та цифри «підпунктів 213.1.9 і
213.1.14» замінити словами та цифрами
«підпункту 213.1.9».
-5478- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1696

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5479- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

“Для
пива,
алкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
реалізованих відповідно до підпунку 213.1.9
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка
податку становить 5 відсотків.”.
-5480- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 2 пункту 33
розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215
ПКУ) слова та цифри «відповідно до
підпунктів 213.1.9 і 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу» замінити словами
та цифрами «відповідно до підпункту 213.1.9
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу».
-5481- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Підпункт 2 пункту 33 доповнити абзацом
такого змісту:
Пункт 215.3 доповнити підпунктом
215.3.11 такого змісту:
"215.3.11. Для тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, реалізованих відповідно до
підпункту 213.1.15 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу, ставка податку становить 12
відсотків, але не менше 1 гривні за кожну
пачку, коробку або сувенірну коробку, на яких
вказані максимальні роздрібні ціни".
-5482- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 33 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 3) у наступній
редакції: «3) доповнити новим підпунктом
215.3.11 наступного змісту: “215.3.11. Для
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
реалізованих відповідно до підпункту

1697

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

213.1.10 пункту 213.1 статті 213 цього
Кодексу, ставка податку становить 5 відсотків
від загальної вартості тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, за максимальними роздрібними
цінами, встановленими на дату реалізації
продукції.”»
-5483- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)
У підпункті 2 пункту 33 слова та цифри «до
підпунктів 213.1.9 і 213.1.14» замінити
словами та цифрами «до підпункту 213.1.9».
-5484- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 215.3.10 пункту 215.3 статті
215 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: слово «підпунктів» замінити
словом «підпункту»; слово та цифри «і
213.1.14» виключити
-5485- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці другому підпункту 2 пункту 33
розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215
ПКУ) слова та цифри «відповідно до
підпунктів 213.1.9 і 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу» замінити словами
та цифрами «відповідно до підпункту 213.1.9
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу».
-5486- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1698

№

335

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 215.3.10 пункту 215.3 статті
215, прийнятому в першому читанні:
- слова «для пива» замінити словами: «для
пива, сидру і пері»;
виключити
слова
«рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах»;
- доповнити новим абзацом:
«Реалізація рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, оподатковуються за
ставками, встановленими цим Кодексом для
оподаткування тютюнової сировини».
-5487- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 215.3.10 пункту 215.3 статті
215 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
слово «підпунктів» замінити словом
«підпункту»;
слово та цифри «і 213.1.14» виключити
-5488- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 215.3.10 пункту 215.3 статті
215 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
слово «підпунктів» замінити словом
«підпункту»;
слово та цифри «і 213.1.14» виключити
-5489- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 33 розділу І доповнити новими
підпунктами такого змісту:
«підпункт 215.3.5 викласти у такій
редакції:
Моторні транспортні засоби, призначені
для перевезення 10 осіб і більше, включаючи
водія (крім моторних транспортних засобів,
зазначених у товарних підкатегоріях 8702 40
00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 90 00 згідно з
УКТ ЗЕД):

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1699

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Код
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

8702

Моторні
транспортні
засоби,
призначені для
перевезення 10
осіб і більше,
включаючи
водія

8702 10

тільки
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння
із
запалюванням
від стиснення
(дизелем
або
напівдизелем):

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Ставка податку
у твердій сумі з
одиниці
реалізованого
товару
(продукції)
(специфічні)

- - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
2500 куб. см:
8702 10 11

- нові

8702 10 11 10

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 5000
куб. см

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 10 11 30

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
5000 куб. см

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

1700

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
8702 10 19

що
використовувал
ися:

8702 10 19 10

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 5000
куб. см

0,003 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8702 10 19 90

- - - - з робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
5000 куб. см

0,007 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

-5490- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна
не більш як 2500 куб. см: 8702 10 91 00 - - нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів
двигуна
8702 10 99 00 - - - що
використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см
об’єму циліндрів двигуна
8702 20 - з
поршневим двигуном внутрішнього згоряння
із запалюванням від стиснення (дизелем або
напівдизелем) та електродвигуном в якості
двигунів для пересування: 8702 20 10 - - з
робочим об’ємом циліндрів двигуна понад
2500 куб. см: 8702 20 10 10 - - - з робочим
об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000
куб. см нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму
циліндрів двигуна що використовувалися
0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів
двигуна 8702 20 10 90 - - - з робочим об’ємом
циліндрів двигуна понад 5000 куб. см нові
0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів
двигуна що використовувалися 0,007 євро за 1
куб. см об’єму циліндрів двигуна 8702 20 90
00 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не
більше 2500 куб. см нові 0,003 євро за 1 куб.
см
об’єму
циліндрів
двигуна
що
використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1701

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

об’єму циліндрів двигуна
8702 30 - з
поршневим двигуном внутрішнього згоряння
з іскровим запалюванням із зворотнопоступальним
рухом
поршня
та
електродвигуном в якості двигунів для
пересування: 8702 30 10 00 - - з робочим
об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см
нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів
двигуна що використовувалися 0,007 євро за 1
куб. см об’єму циліндрів двигуна
-5491- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
8702 30 90 00 - - з робочим об’ємом
циліндрів двигуна не більше 2800 куб. см нові
0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів
двигуна що використовувалися 0,007 євро за 1
куб. см об’єму циліндрів двигуна 8702 90 інші:
- - з поршневим двигуном
внутрішнього
згоряння
з
іскровим
запалюванням
- - - з робочим об’ємом
циліндрів двигуна понад 2800 куб. см: 8702
90 11 00 - - - - нові 0,003 євро за 1 куб. см
об’єму циліндрів двигуна 8702 90 19 00 - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб.
см об’єму циліндрів двигуна - - - з робочим
об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800
куб. см: 8702 90 31 00 - - - - нові 0,003 євро
за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна 8702 90
39 00 - - - - що використовувалися 0,007 євро
за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна.
Ставки податку для транспортних засобів,
що використовувалися понад 8 років і
відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД,
застосовуються з коефіцієнтом 50»;
-5492- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
«у підпункті 215.3.51 цифри та слова: «у
товарній позиції 8703 90 10 10» замінити
цифрами
та
словами:
«у
товарних
підкатегоріях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10» та
цифри «8703 90 10 90, 8703 90 90 00» замінити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1702

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

цифрами «8703 80 10 90, 8703 80 90 90, 8703
90 00 00»;
«пункт 215.3.7 викласти у такій редакції:
мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди з допоміжним двигуном, з
колясками або без них:
Код
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Ставка податку
у твердій сумі з
одиниці
реалізованого
товару
(продукції)
(специфічні)

8711 10 00 00

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна
не
більш як 50 куб.
см

0,062 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8711 20

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном

0,062 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

1703

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
50 куб. см, але
не більш як 250
куб. см
8711 30

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
250 куб. см, але
не більш як 500
куб. см:

0,062 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8711 40 00 00

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипно-

0,443 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

1704

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

шатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
500 куб. см, але
не більш як 800
куб. см
8711 50 00 00

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або
без
них,
з
поршневим
двигуном
внутрішнього
згоряння,
з
кривошипношатунним
механізмом
і
робочим
об’ємом
циліндрів
двигуна понад
800 куб. см

0,447 євро за 1
куб. см об’єму
циліндрів
двигуна

8711 60

Мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
колясками або
без
них,
з
електричним
двигуном для
пересування

22 євро за 1
штуку

8711 90 00 00

Інші мотоцикли
(включаючи
мопеди)
та
велосипеди
з
допоміжним
двигуном,
з
колясками або

22 євро за 1
штуку»
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без
коляски

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

них;

-5493- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
«підпункт 215.3.8 викласти у такій
редакції:
причепи та напівпричепи для тимчасового
проживання у кемпінгах, типу причіпних
будиночків:
Код
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Опис
товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Ставка податку
у твердій сумі з
одиниці
реалізованого
товару
(продукції)
(специфічні

8716 10 98 00

причепи
та
напівпричепи
для
тимчасового
проживання у
кемпінгах, типу
причіпних
будиночків
масою
понад
1600 кг, крім
тих,
що
складаються

109 євро за 1
штуку

-5494- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 33 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом такого змісту:
«підпункт 215.3.9 доповнити абзацом такого
змісту: «Ставка податку для електричної
енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з

Відхилено

Відхилено
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34. У статті 216:

Пропозиції та поправки до проекту

відновлюваних
джерел
енергії,
застосовуються з коефіцієнтом – 0,25»».
-5495- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 34 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
60. У статті 216:
1) пункт 216.9 після слів “проданий товар”
доповнити словами “, а для підакцизних
товарів, наявність або місцезнаходження яких
не
підтверджено
таким
суб’єктом
господарювання, в тому числі таких товарів,
недостача яких виявлена за результатами
інвентаризації,
проведеної
суб’єктом
господарювання роздрібної торгівлі на вимогу
контролюючого органу при проведенні
перевірки такого органу, — дата складання
відповідного документа, що засвідчує
зазначені факти”;
2) доповнити пунктом 216.14 такого
змісту:
“216.14.
Датою
виникнення
податкових зобов’язань щодо реалізації
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу, є дата реалізації
виробниками та/або імпортерами тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах у роздрібній торгівлі
або
суб’єктам
господарювання,
які
здійснюють діяльність з оптової та/або
роздрібної торгівлі такими виробами.”.
-5496- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац перший пункту 34 розділу I
виключити.
-5497- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 216.4 статті 216 Податкового
кодексу України виключити.

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

60. У статті 216:
1) пункт 216.9 доповнити словами “ а для
підакцизних
товарів,
наявність
або
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб’єктом господарювання, в тому
числі таких товарів, недостача яких виявлена
за результатами інвентаризації, проведеної
суб’єктом
господарювання
роздрібної
торгівлі на вимогу контролюючого органу при
проведенні перевірки такого органу, — дата
складання відповідного документа, що
засвідчує зазначені факти”;
2) доповнити пунктом 216.14 такого
змісту:
“216.14. Датою виникнення податкових
зобов’язань щодо реалізації тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, відповідно до
підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу, є дата реалізації виробниками
та/або імпортерами тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах у роздрібній торгівлі або суб’єктам
господарювання, які здійснюють діяльність з
оптової та/або роздрібної торгівлі такими
виробами”.

Відхилено

Відхилено
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1) пункт 216.9 після слів “проданий товар”
доповнити словами “, а для підакцизних
товарів, наявність або місцезнаходження яких
не
підтверджено
таким
суб’єктом
господарювання, в тому числі таких товарів,
недостача яких виявлена за результатами
інвентаризації,
проведеної
суб’єктом
господарювання роздрібної торгівлі на вимогу
контролюючого органу при проведенні
перевірки такого органу, — дата складання
відповідного документа, що засвідчує
зазначені факти”;

Пропозиції та поправки до проекту

-5498- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 34 розділу I виключити.
-5499- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В п. 216.9 статті 216 Податкового кодексу
України слова "роздрібної торгівлі на вимогу
контролюючого органу" замінити словами
"роздрібної
торгівлі
на
письмову
обгрунтовану та сформовану згідно статті 42
цього Кодексу вимогу контролюючого
органу"
-5500- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Відхилено

1) пункт 216.9 після слів “проданий товар”
доповнити словами “, а для підакцизних
товарів, наявність або місцезнаходження яких
не
підтверджено
таким
суб’єктом
господарювання, в тому числі таких товарів,
недостача яких виявлена за результатами
інвентаризації,
проведеної
суб’єктом
господарювання роздрібної торгівлі на вимогу
контролюючого органу при проведенні
перевірки такого органу, — дата, наступна за
датою складання відповідного документа, що
засвідчує зазначені факти”;
-5501- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Доповнити пунктом наступного змісту:
"216.10. Датою виникнення податкових
зобов’язань щодо постачання електроенергії
(крім постачання електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії об’єктами
електроенергетики, встановлена потужність
яких становить 10МВт або менше) є дата
підписання
акту
прийому-передачі
електроенергії.
Датою
виникнення
податкових зобов’язань щодо постачання
електричної
енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними
установками та/або з відновлюваних джерел
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Пропозиції та поправки до проекту

енергії
об’єктами
електроенергетики,
встановлена потужність яких становить
10МВт або менше, є дата отримання оплати за
поставлену електроенергію."
-5502- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 219.6 статті 216 Податкового
кодексу України слова та знак «, а для
підакцизних
товарів,
наявність
або
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб’єктом господарювання, в тому
числі таких товарів, недостача яких виявлена
за результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
на вимогу контролюючого органу при
проведенні перевірки такого органу, – дата
складання відповідного документа, що
засвідчує зазначені факти» виключити.
-5503- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Підпункт 1) пункту 34 розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до пункту
216.9 статті 216 Податкового кодексу
України) виключити.
-5504- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 216.9 статті 216 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
після слів «яких не підтверджено» доповнити
словами
«відповідною
документальною
фіксацією»
-5505- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 216.9 статті 216 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знак «дата складання відповідного
документа, що засвідчує зазначені факти»
замінити словами і знаками «дата належним
чином врученого (у порядку визначеному

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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абзацом четвертим пункту 42.4 статті 42),
відповідно підписаного і завіреного печаткою
документа, що засвідчує зазначені факти»
-5506- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 34 Розділу
законопроекту – виключити.
-5507- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 1 пункту 34 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-5508- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 1 Пункту 34 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 216.9 статті 216 викласти в такій
редакції:
«216.9. Датою виникнення податкових
зобов'язань щодо реалізації суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів є дата здійснення
розрахункової операції відповідно до Закону
України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг", для
безготівкових розрахунків - дата оформлення
розрахункового
документа
на
суму
проведеної операції, який підтверджує факт
продажу, товару, а у разі реалізації товарів
фізичними особами - підприємцями, які
сплачують
єдиний
податок,
дата
надходження оплати за проданий товар.»
-5509- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 216.9 статті 216 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
після слів «яких не підтверджено»
доповнити
словами
«відповідною
документальною фіксацією»
-5510- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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У пункті 216.9 статті 216 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знак «дата складання відповідного
документа, що засвідчує зазначені факти»
замінити словами і знаками «дата належним
чином врученого (у порядку визначеному
абзацом четвертим пункту 42.4 статті 42),
відповідно підписаного і завіреного печаткою
документа, що засвідчує зазначені факти»
-5511- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 34 розділу I
законопроекту викласти в такій редакції:
«1) пункт 216.9 викласти в такій редакції:
«216.9. Датою виникнення податкових
зобов'язань щодо реалізації суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів (крім тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах) є дата здійснення
розрахункової операції відповідно до Закону
України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг", для
безготівкових розрахунків - дата оформлення
розрахункового
документа
на
суму
проведеної операції, який підтверджує факт
продажу, товару, а у разі реалізації товарів
фізичними особами - підприємцями, які
сплачують
єдиний
податок,
дата
надходження оплати за проданий товар, а для
підакцизних товарів (крім тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах), наявність або
місцезнаходження яких не підтверджено
таким суб’єктом господарювання, в тому
числі таких товарів, недостача яких виявлена
за результатами інвентаризації, проведеної
суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі
на вимогу контролюючого органу при

1711

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

проведенні перевірки такого органу, – дата
складання відповідного документа, що
засвідчує зазначені факти.».
-5512- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 1 пункту 34 Розділу І
законопроекту – виключити.
-5513- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 34 Розділу І виключити.

339

2) доповнити пунктом 216.14 такого
змісту:

-5514- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 216.9 статті 216 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
після слів «яких не підтверджено»
доповнити
словами
«відповідною
документальною фіксацією»
-5515- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 216.9 статті 216 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знак «дата складання відповідного
документа, що засвідчує зазначені факти»
замінити словами і знаками «дата належним
чином врученого (у порядку визначеному
абзацом четвертим пункту 42.4 статті 42),
відповідно підписаного і завіреного печаткою
документа, що засвідчує зазначені факти»
-5516- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)
Підпункт 2 пункт 34 Розділу
Законопроекту виключити.
-5517- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

І

Підпункт 2 пункту 34 розділу
законопроекту виключити;
-5518- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

І

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац перший підпункту 2 пункту 34
розділу I виключити.
-5519- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено

Відхилено

1712

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 2 пункту 34 Розділу І
Законопроекту виключити.
-5520- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5521- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 Розділу
Законопроекту виключити.
-5522- Н.д. Іванов В. І. (р.к. №386)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 Розділу І виключити.
-5523- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 216
ПКУ новим пунктом 216.14) виключити.
-5524- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 розділу І
законопроєкту (доповнення статті 216
Податкового кодексу України пунктом
216.14) виключити.
-5525- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292)
Підпункт 2 пункту 34 Розділу І
Законопроекту виключити
-5526- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Підпункт 2 пункту 34 розділу І
законопроєкту (доповнення статті 216
Податкового кодексу України пунктом
216.14) виключити.
-5527- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 розділу І виключити.
-5528- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-5529- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

1713

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 2 пункту 34 Розділу І проекту
виключити.
-5530- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 Розділу
законопроекту виключити
-5531- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 2 пункту 34 Розділу І виключити
-5532- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 виключити.
-5533- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 2 пункту 34 розділу І виключити

Відхилено

-5534- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 Розділу
Законопроекту виключити.
-5535- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 Розділу
законопроекту – виключити.
-5536- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

І

Підпункт 2 пункту 34 Розділу
Законопроекту виключити
-5537- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

І

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-5538- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 2 Пункту 34 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
новий пункт 216.14 виключити;
-5539- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1714

№

340

Редакція, прийнята в першому читанні

“216.14. Датою виникнення податкових
зобов’язань щодо реалізації тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, відповідно до
підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу, є дата реалізації виробниками
та/або імпортерами тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах. у роздрібній торгівлі або суб’єктам
господарювання, які здійснюють діяльність з
оптової та/або роздрібної торгівлі такими
виробами.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 2 пункту 34 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті 216
ПКУ новим пунктом 216.14) виключити.
-5540- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)

Відхилено

Норма відсутня
(Коментар Комітету: Доповнення ПКУ
п.216.14 виключити)
-5541- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити підпункт 2 пункту 34 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-5542- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 Розділу
Законопроекту виключити.
-5543- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 33 Розділу
Законопроекту виключити.
-5544- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

І

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 34 Розділу І
законопроекту – виключити.
-5545- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 34 Розділу I виключити

Відхилено

-5546- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 34
розділу I виключити.
-5547- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5548- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-5549- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 34 розділу І доповнити підпунктом
3 такого змісту:
«3) пункт 216.10 статті 216 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:

Відхилено

1715

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«216.10. Датою виникнення податкових
зобов’язань щодо постачання електроенергії
(крім постачання електричної енергії,
виробленої з відновлюваних джерел енергії) є
дата підписання акту прийому-передачі
електроенергії.
Датою
виникнення
податкових зобов’язань щодо постачання
електричної
енергії,
виробленої
з
відновлюваних джерел енергії є дата
отримання
оплати
за
поставлену
електроенергію».
-5550- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 216 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 216.14 такого
змісту:
«216.14.
Датою
виникнення
податкових зобов’язань щодо реалізації
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу, є дата реалізації
виробниками та/або імпортерами тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах. у роздрібній торгівлі
або
суб’єктам
господарювання,
які
здійснюють діяльність з оптової та/або
роздрібної торгівлі такими виробами.»
виключити
-5551- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У підпункті другому пункту 34 Розділу I
законопроекту
виключити
слова
«промислових замінників тютюну»;
-5552- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 216 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 216.14 такого
змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1716

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«216.14. Датою виникнення податкових
зобов’язань щодо реалізації тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, відповідно до
підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу, є дата реалізації виробниками
та/або імпортерами тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах. у роздрібній торгівлі або суб’єктам
господарювання, які здійснюють діяльність з
оптової та/або роздрібної торгівлі такими
виробами.» виключити
-5553- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 216 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 216.14 такого
змісту:
«216.14. Датою виникнення податкових
зобов’язань щодо реалізації тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, відповідно до
підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
цього Кодексу, є дата реалізації виробниками
та/або імпортерами тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах. у роздрібній торгівлі або суб’єктам
господарювання, які здійснюють діяльність з
оптової та/або роздрібної торгівлі такими
виробами.» виключити
-5554- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 34 розділу І доповнити підпунктом
3 такого змісту:
«3) пункт 216.10 статті 216 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1717

№

341

Редакція, прийнята в першому читанні

35. Статтю 221 доповнити пунктом 221.7
такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

«216.10. Датою виникнення податкових
зобов’язань щодо постачання електроенергії
(крім постачання електричної енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії) є дата
підписання
акту
прийому-передачі
електроенергії.
Датою
виникнення
податкових зобов’язань щодо постачання
електричної
енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними
установками та/або з відновлюваних джерел
енергії є дата отримання оплати за поставлену
електроенергію».
-5555- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 35 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
61. Статтю 221 доповнити пунктом 221.7
такого змісту:
“221.7. Акцизний податок з реалізованих
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу нараховується та
сплачується платниками податку самостійно у
разі реалізації ними тютюнових виробів,
тютюну та/або промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі
або
суб’єктам
господарювання,
які
здійснюють діяльність з оптової та/або
роздрібної торгівлі такими виробами.”.
-5556- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

61. Статтю 221 доповнити пунктом 221.7
такого змісту:
“221.7. Акцизний податок з реалізованих
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу нараховується та
сплачується платниками податку самостійно у
разі реалізації ними тютюнових виробів,
тютюну та/або промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі
або
суб’єктам
господарювання,
які
здійснюють діяльність з оптової та/або
роздрібної торгівлі такими виробами”.

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5557- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 35 розділу І законопроекту
виключити;
-5558- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Відхилено
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Пункт 35 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5559- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5560- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5561- Н.д. Іванов В. І. (р.к. №386)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 35 Розділу І виключити.
-5562- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Пункт 35 розділу І законопроекту (щодо
доповнення статті 221 ПКУ новим пунктом
221.7) виключити.
-5563- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 35 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 221 Податкового кодексу
України пунктом 221.7) виключити.
-5564- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292)
Пункт 35 Розділу І Законопроекту
виключити
-5565- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Пункт 35 розділу І законопроєкту
(доповнення статті 221 Податкового кодексу
України пунктом 221.7) виключити.
-5566- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 35 розділу І виключити.
-5567- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-5568- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 35 Розділу І проекту виключити.

Відхилено
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-5569- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 35 Розділу І законопроекту
виключити.
-5570- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 35 Розділу І виключити
-5571- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 221.7 статті 221 Податкового
кодексу України виключити.
-5572- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Відхилено

Відхилено

Пункт 35 виключити
-5573- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 35 розділу І виключити

Відхилено

-5574- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5575- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
виключити
-5576- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 35 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-5577- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 35 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
новий пункт 221.7 виключити;
-5578- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)

Відхилено
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Пункт 35 розділу І законопроекту (щодо
доповнення статті 221 ПКУ новим пунктом
221.7) виключити.
-5579- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)

Відхилено

Норма відсутня
(Коментар Комітету: Доповнення ПКУ
п.221.7 виключити)
-5580- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити
пункт
35
Розділу
І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-5581- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5582- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити пункту 35 розділу І.

342

“221.7. Акцизний податок з реалізованих
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу нараховується та
сплачується платниками податку самостійно у
разі реалізації ними тютюнових виробів,
тютюну та/або промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі
або
суб’єктам
господарювання,
які
здійснюють діяльність з оптової та/або
роздрібної торгівлі такими виробами.”.

-5583- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Пункт 35 Розділу І Законопроекту
виключити.
-5584- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 35 Розділу І законопроекту –
виключити.
-5585- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У абзаці другому пункту 35 розділу I:
цифри та знаки «231.1.14» замінити
цифрами та знаками «213.1.9»;
слова «або суб’єктам господарювання, які
здійснюють діяльність з оптової та/або
роздрібної торгівлі такими виробами»
виключити.
-5586- Н.д. Климпуш-Цинцадзе І. О. (р.к.
№195)
Виключити

Відхилено

-5587- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

П. 221.7 ст. 221 Податкового кодексу
України доповнити новим реченням такого
змісту: "Акцизний податок з реалізованих
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування згідно положень Бюджетного
кодексу України."
-5588- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-5589- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено
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виключити
-5590- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 221 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 221.7 такого
змісту: «221.7. Акцизний податок з
реалізованих тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу нараховується та
сплачується платниками податку самостійно у
разі реалізації ними тютюнових виробів,
тютюну та/або промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі
або
суб’єктам
господарювання,
які
здійснюють діяльність з оптової та/або
роздрібної торгівлі такими виробами.»
виключити
-5591- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці другому пункту 35 Розділу I
законопроекту
виключити
слова
«промислових замінників тютюну»;
-5592- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 221 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 221.7 такого
змісту:
«221.7. Акцизний податок з реалізованих
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу нараховується та
сплачується платниками податку самостійно у
разі реалізації ними тютюнових виробів,
тютюну та/або промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі
або
суб’єктам
господарювання,
які
здійснюють діяльність з оптової та/або
роздрібної торгівлі такими виробами.»
виключити
-5593- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 221 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту пункт 221.7 такого
змісту:
«221.7. Акцизний податок з реалізованих
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1
статті 213 цього Кодексу нараховується та
сплачується платниками податку самостійно у
разі реалізації ними тютюнових виробів,
тютюну та/або промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі
або
суб’єктам
господарювання,
які
здійснюють діяльність з оптової та/або
роздрібної торгівлі такими виробами.»
виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

343
344

36. В абзаці четвертому підпункту 222.1.2
пункту 222.1 статті 222 цифри та слово “126.2
статті 126” замінити цифрами та словом
“124.1 1 статті 124”.

-5594- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 36 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
62. В абзаці четвертому підпункту 222.1.2
пункту 222.1 статті 222 цифри та слово “126.2
статті 126” замінити цифрами та словом
“124.1 1 статті 124”.
-5595- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

62. В абзаці четвертому підпункту 222.1.2
пункту 222.1 статті 222 цифри та слово “126.2
статті 126” замінити цифрами та словом
“124.1 1 статті 124”.

Відхилено

Пункт 36 розділу I виключити.
-5596- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

виключити
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-5597- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
Доповнити пунктом 36-1 наступного
змісту: «36-1. У статті 229: Підпункти
229.2.14, 229.2.15 пункту 229.2, підпункти
229.3.16, 229.3.17 пункту 229.3 виключити.
-5598- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
В абзаці четвертому підпункту 222.1.2
пункту 222.1 статті 222 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«124.11» замінити цифрами «124.1»
-5599- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 36 Розділу І законопроекту –
виключити.
-5600- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 36 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-5601- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 36 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
абзац четвертий підпункту 222.1.2 пункту
222.1 статті 222 викласти в такій редакції:
«У разі невиконання умов, визначених
абзацом другим цього підпункту, марки за
наступними
заявками-розрахунками
виробників тютюнових виробів не видаються
до дня, в якому здійснено в повному обсязі
сплату акцизного податку та штрафних
санкцій, розрахованих відповідно до пункту
126.2 статті 126 цього Кодексу»;
-5602- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
В абзаці четвертому підпункту 222.1.2
пункту 222.1 статті 222 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«124.11» замінити цифрами «124.1»
-5603- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Пункт 36 Розділу І законопроекту –
виключити.
-5604- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
1. В абзаці четвертому підпункту 222.1.2
пункту 222.1 статті 222 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«124.11» замінити цифрами «124.1»
-5605- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

51. Розділ І законопроекту після пункту 36
доповнити новим пунктом такого змісту:
«У статті 242: підпункт 242.1.5 пункту
242.1 виключити; підпункт 242.1.6 пункту 242
викласти у такій редакції: «242.1.6. обсяги
реалізованої
електричної
енергії,
що
виробляється на атомних електростанціях
України
експлуатуючими
організаціями
ядерних установок (атомних електростанцій),
обчислена на підставі цін, що склалися на
ринку електричної енергії в звітному
(податковому) періоді без урахування податку
на додану вартість та акцизного податку».
-5606- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом наступного змісту: «у підпункті
240.1.5 пункту 240.1. статті 240 слово
«особливими» вилучити;
-5607- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити після
пункту 36 новим пунктом наступного змісту:
«в
пункті
240.1.
статті
240
словосполучення «громадські та інші
підприємства, установи та організації»
замінити на слово «громадські об’єднання», а
також словосполучення 544(включаючи тих,
які виконують агентські (представницькі)
функції стосовно таких нерезидентів або їх
засновників) взяти в дужки»
-5608- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Після пункту 36 Розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
«Назву статті 240 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«Суб’єкти (платники) податку».
-5609- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Порушення ст. 116
Регламенту

Після пункту 36 Розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту: «Назву
статті 240 Податкового кодексу України
викласти в наступній редакції: «Суб’єкти
оподаткування»
-5610- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити після
пункту 36 новим пунктом наступного змісту:
«в пункті 240.1. статті 240 після слів
«юридичні особи, що не провадять
господарську (підприємницьку) діяльність»
доповнити
словами
(непідприємницькі
товариства (які не є громадськими
об'єднаннями)»
-5611- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом наступного змісту:
«у підпункті 240.1.5 пункту 240.1. статті
240 слово «особливими» вилучити;
-5612- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом наступного змісту:
««У
пункті
240.1.
статті
240
словосполучення «платниками податку»
замінити на «суб’єктами екологічного
податку»;
-5613- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Порушення ст. 116
Регламенту

.Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом наступного змісту: « в підпункті
240.1.2. пункту 240.1. статті 240 слово
«скиди» замінити на слово «скидання»;
-5614- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Порушення ст. 116
Регламенту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Після пункту 36 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
" Статтю 225 доповнити підпунктом 10
такого змісту:
"10) При розрахунку акцизного податку на
пиво із солоду (солодове) основою для
розрахунку вважається об'ємна частка спирту
у напоях, що містять понад 0,5 відсотка
об'ємної частки спирту, що зазначається на
маркуванні, і позначається числом з не більш
як однією цифрою після коми. Допустимі
відхилення фактичного вмісту спирту
застосовуються відповідно до Додатку 8
Закону України "Про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів"".
-5615- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити після
пункту 36 новим пунктом наступного змісту:
«в
пункті
240.1.
статті
240
словосполучення «громадські та інші
підприємства, установи та організації»
замінити на слово «громадські об’єднання».
-5616- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом 37 такого змісту:
«37. Статтю 225 доповнити підпунктом 10
такого змісту:
«10) При розрахунку акцизного податку на
пиво із солоду (солодове) основою для
розрахунку вважається об'ємна частка спирту
у напоях, що містять понад 0,5 відсотка
об'ємної частки спирту, що зазначається на
маркуванні, і позначається числом з не більш
як однією цифрою після коми. Допустимі
відхилення фактичного вмісту спирту
застосовуються відповідно до Додатку 8
Закону України «Про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів».
У зв’язку з цим пункт 37 Розділу І
законопроекту вважати пунктом 38.

Порушення ст. 116
Регламенту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-5617- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Після пункту 36 Розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
«Назву статті 240 Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«Суб’єкти
(платники)
екологічного
податку».
-5618- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити після
пункту 36 новим пунктом наступного змісту:
«в пункті 240.1. статті 240 після слів
«постійні представництва» виключити слово
«нерезидентів», а після слова «стосовно»
виключити слово «таких».
-5619- Н.д. Горват Р. І. (р.к. №274)

Порушення ст. 116
Регламенту

У розділі І законопроекту після пункту 36
доповнити новим пунктом такого змісту:
“У статті 226:
1) у пункті 226.6 після слів “підлягають
усі” доповнити словами та цифрами “(крім
зазначених у пункті 226.10 цієї статті)”;
2) пункт 226.10 доповнити абзацами такого
змісту:
“тестові зразки алкогольних напоїв, які не
призначені для продажу вроздріб і ввозяться
на митну територію України суб'єктами
господарювання, які мають ліцензії на право
оптової торгівлі відповідної продукції, для
проведення досліджень чи випробувань
(калібрування лабораторного обладнання,
проведення дегустацій, вивчення фізикохімічних показників, дизайну), але не більше
3 літрів кожного виробу;
пиво
із
солоду
(солодове),
що
класифікуються у товарній підпозиції 2203
00 згідно з УКТ ЗЕД;
звичайні (неігристі) вина та зброджені
напої, що класифікуються у товарній позиції
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07
00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00),

за виключенням пива

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

63. У статті 226:
1) пункт 226.6 після слів “підлягають усі”
доповнити словами та цифрами “(крім
зазначених у пункті 226.10 цієї статті)”;
2) пункт 226.10 доповнити абзацами
такого змісту:
“тестові зразки алкогольних напоїв, які не
призначені для продажу вроздріб і ввозяться
на митну територію України суб'єктами
господарювання, які мають ліцензії на право
оптової торгівлі відповідної продукції, для
проведення досліджень чи випробувань
(калібрування лабораторного обладнання,
проведення дегустацій, вивчення фізикохімічних показників, дизайну), але не більше
3 літрів кожного виробу;
звичайні (неігристі) вина та зброджені
напої, що класифікуються у товарній позиції
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07
00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 22 10 00,
2204 29 10 00), та у товарних підкатегоріях
2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 59 00,
2206 00 89 00 згідно з УКТ ЗЕД, фактична
міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних
одиниць етилового спирту, але не вища за 15
відсотків об’ємних одиниць етилового спирту,
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та у товарних підкатегоріях 2205 10 10 00,
2205 90 10 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00
згідно з УКТ ЗЕД, фактична міцність яких
вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 15 відсотків
об’ємних одиниць етилового спирту, за умови
що етиловий спирт, який міститься у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне) походження;””.
-5620- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом п’ятим
такого змісту: «тестові зразки алкогольних
напоїв, які не призначені для продажу
вроздріб і ввозяться на митну територію
України суб’єктами господарювання, які
мають ліцензії на право оптової торгівлі
відповідної продукції, для проведення
досліджень чи випробувань (калібрування
лабораторного
обладнання,
проведення
дегустацій,
вивчення
фізико-хімічних
показників, дизайну), але не більше 3 шт.
кожного виробу;»
-5621- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом шостим
такого змісту: «звичайні (неігристі) вина,
сусло виноградне, зброджені напої, фактична
міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних
одиниць етилового спирту, але не вища за 15
відсотків об’ємних одиниць етилового спирту,
за умови що етиловий спирт, який міститься у
готовому продукті, має повністю ферментне
(ендогенне) походження;»
-5622- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

за умови що етиловий спирт, який міститься у
готовому продукті, має повністю ферментне
(ендогенне) походження”.

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом сьомим
такого змісту: «імпортні алкогольні напої з
вмістом спирту етилового понад 8,5%
об’ємних одиниць, розлиті у тару (посуд)
місткістю 0,05 л і менше;»
-5623- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом восьмим
такого змісту: «пиво із солоду (солодове).»
-5624- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Після пункту 36 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
"37. У статті 226:
1) Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 226. Виготовлення, зберігання,
продаж марок акцизного податку та
маркування алкогольних напоїв і тютюнових
виробів";
2) абзац третій пункту 226.10 викласти у
такій редакції:
"еталонні (моніторингові) чи тестові
зразки тютюнових виробів, тютюновмісних
виробів для електричного нагрівання (ТВЕН)
та рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які не призначені для продажу
вроздріб і ввозяться на митну територію
України та/або передаються в межах митної
території
України
акредитованими
державними випробувальними лабораторіями
та/або суб'єктами господарювання, які мають
ліцензії на право виробництва відповідної
продукції та/або імпортерами тютюнових
виробів,
тютюновмісних
виробів
для
електричного нагрівання (ТВЕН) та рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
для проведення досліджень, сертифікації чи
випробувань (калібрування лабораторного
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обладнання, проведення дегустацій, вивчення
фізико-хімічних показників, дизайну)"".
-5625- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
1. Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом п’ятим
такого змісту:
«тестові зразки алкогольних напоїв, які не
призначені для продажу вроздріб і ввозяться
на митну територію України суб’єктами
господарювання, які мають ліцензії на право
оптової торгівлі відповідної продукції, для
проведення досліджень чи випробувань
(калібрування лабораторного обладнання,
проведення дегустацій, вивчення фізикохімічних показників, дизайну), але не більше
3 шт. кожного виробу;»
-5626- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом шостим
такого змісту:
«звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградне, зброджені напої, фактична
міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних
одиниць етилового спирту, але не вища за 15
відсотків об’ємних одиниць етилового спирту,
за умови що етиловий спирт, який міститься у
готовому продукті, має повністю ферментне
(ендогенне) походження;»
-5627- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом сьомим
такого змісту:
«імпортні алкогольні напої з вмістом
спирту етилового понад 8,5% об’ємних
одиниць, розлиті у тару (посуд) місткістю 0,05
л і менше;»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5628- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом восьмим
такого змісту:
«пиво із солоду (солодове).»
-5629- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Доповнити розділ І законопроекту статтею
361 наступного змісту:
пункт 226.6. статті 226 після другого
речення доповнити новим реченням такого
змісту:
“Не підлягають маркуванню звичайні
(неігристі) вина, зброджені напої, фактична
міцність яких не вища за 15 відсотків
об’ємних одиниць етилового спирту, за умови
що етиловий спирт, який міститься у готовому
продукті,
має
повністю
ферментне
(ендогенне) походження”.
-5630- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом п’ятим
такого змісту:
«тестові зразки алкогольних напоїв, які не
призначені для продажу вроздріб і ввозяться
на митну територію України суб’єктами
господарювання, які мають ліцензії на право
оптової торгівлі відповідної продукції, для
проведення досліджень чи випробувань
(калібрування лабораторного обладнання,
проведення дегустацій, вивчення фізикохімічних показників, дизайну), але не більше
3 шт. кожного виробу;»
-5631- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1733

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом шостим
такого змісту:
«звичайні
(неігристі)
вина,
сусло
виноградне, зброджені напої, фактична
міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних
одиниць етилового спирту, але не вища за 15
відсотків об’ємних одиниць етилового спирту,
за умови що етиловий спирт, який міститься у
готовому продукті, має повністю ферментне
(ендогенне) походження;»
-5632- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом сьомим
такого змісту:
«імпортні алкогольні напої з вмістом
спирту етилового понад 8,5% об’ємних
одиниць, розлиті у тару (посуд) місткістю 0,05
л і менше;»
-5633- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 226.10 статті 226 Податкового
кодексу України доповнити абзацом восьмим
такого змісту:
«пиво із солоду (солодове).»
-5634- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після пункту 36 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
63. У статті 226:
1) у пункті 226.6 після слів “підлягають
усі” доповнити словами та цифрами “(крім
зазначених у пункті 226.10 цієї статті)”;
2) пункт 226.10 доповнити абзацами
такого змісту:
“тестові зразки алкогольних напоїв, які не
призначені для продажу вроздріб і ввозяться
на митну територію України суб'єктами
господарювання, які мають ліцензії на право

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

1734

№
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

оптової торгівлі відповідної продукції, для
проведення досліджень чи випробувань
(калібрування лабораторного обладнання,
проведення дегустацій, вивчення фізикохімічних показників, дизайну), але не більше
3 літрів кожного виробу;
звичайні (неігристі) вина та зброджені
напої, що класифікуються у товарній позиції
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07
00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 22 10 00,
2204 29 10 00), та у товарних підкатегоріях
2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 59 00,
2206 00 89 00 згідно з УКТ ЗЕД, фактична
міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних
одиниць етилового спирту, але не вища за 15
відсотків об’ємних одиниць етилового спирту,
за умови що етиловий спирт, який міститься у
готовому продукті, має повністю ферментне
(ендогенне) походження”.
-5635- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 227.3 статті 227 Податкового
кодексу України слово «п’яти» замінити
словом «трьох»
-5636- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 227.3 статті 227 Податкового
кодексу України слово «п’яти» замінити
словом «трьох»
-5637- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 227.3 статті 227 Податкового
кодексу України слово «п’яти» замінити
словом «трьох»
-5638- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після пункту 36 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

64. У пункті 227.3 статті 227 слово «п’яти»
замінити словом «трьох».

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань

1735

№

348

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

64. У пункті 227.3 статті 227 слово «п’яти»
замінити словом «трьох».
-5639- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

Після пункту 36 розділу І законопроекту
доповнити новими пунктами такого змісту:
«37. У статті 229:
1) у підпункті 229.4.1 пункту 229.4 та
підпунктах 229.5.1, 229.5.3, 229.5.7 пункту
229.5 цифри “2710 12 21 00” замінити
цифрами “2710 12 21 10, 2710 12 21 90”;
2) в абзацах першому та третьому
підпункту 229.6.1 пункту 229.6 та підпункті
229.7.1 пункту 229.7 цифри “2707 10 90 00,
2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00”
замінити цифрами “2707 10 00 00, 2707 20 00
90, 2707 30 00 90, 2707 50 00 90”.
-5640- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

65. У статті 229:
1) у підпункті 229.4.1 пункту 229.4 та
підпунктах 229.5.1, 229.5.3, 229.5.7 пункту
229.5 цифри “2710 12 21 00” замінити
цифрами “2710 12 21 10, 2710 12 21 90”;
2) в абзацах першому та третьому
підпункту 229.6.1 пункту 229.6 та підпункті
229.7.1 пункту 229.7 цифри “2707 10 90 00,
2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00”
замінити цифрами “2707 10 00 00, 2707 20 00
90, 2707 30 00 90, 2707 50 00 90”.

Доповнити розділ І законопроекту статтею
362 наступного змісту:
362. У статті 229:
1) у пункті 229.1:
підпункт 229.1.1 доповнити підпунктом
«и» такого змісту:
и)
спирту
етилового,
який
використовується для виробництва жиру
криля (Euphausia superba);
2) підпункт 229.1.5 доповнити підпунктом
"ж" такого змісту:
ж) виробником жиру криля (Euphausia
superba);
3) другий абзац підпункту 229.1.8 викласти
в такій редакції:
«Суб'єкти
господарювання,
які
використовують
спирт
етиловий
для
виробництва
продукції,
визначеної
у
підпунктах «д» - «ж» та «и» підпункту 229.1.1
пункту 229.1 цієї статті, зобов'язані:»
4) другий абзац підпункту 229.1.14 після
слів «…визначеної у підпунктах «д»-«ж»…»
доповнити словами та «та «и»».

1736

№

349

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5641- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 36 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
65. У статті 229:
1) у підпункті 229.4.1 пункту 229.4 та
підпунктах 229.5.1, 229.5.3, 229.5.7 пункту
229.5 цифри “2710 12 21 00” замінити
цифрами “2710 12 21 10, 2710 12 21 90”;
2) в абзацах першому та третьому
підпункту 229.6.1 пункту 229.6 та підпункті
229.7.1 пункту 229.7 цифри “2707 10 90 00,
2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00”
замінити цифрами “2707 10 00 00, 2707 20 00
90, 2707 30 00 90, 2707 50 00 90”.
-5642- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Після пункту 36 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
38. Підпункт 230.1.1 пункту 230.1 статті
230 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Проведення
пломбування
місць
можливого доступу до спирту на акцизних
складах, на території яких виробляється спирт
етиловий та на території підприємств, які є
виробниками продукції, зазначеної у пункті
229.1 статті 229 Кодексу здійснюється в
порядку,
затвердженому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Порядок
встановлює
вимоги
до
пломбування обладнання, устаткування,
спиртових комунікації та приладдя обліку
спирту та продукції, для виробництва якої
використовується отриманий спирт етиловий
(в тому числі витратомірів-лічильників).
Місця виробництва спирту етилового, які
підлягають пломбуванню, мають фіксуватися
системою відеоспостереження».
У зв’язку з чим, пункти 37-57 розділу І
законопроекту вважати відповідно пунктами
38-58 розділу І законопроекту.

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

66. Підпункт 230.1.1 пункту 230.1 статті
230 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Проведення
пломбування
місць
можливого доступу до спирту на акцизних
складах, на території яких виробляється спирт
етиловий та на території підприємств, які є
виробниками продукції, зазначеної у пункті
229.1 статті 229 Кодексу здійснюється в
порядку,
затвердженому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Порядок
встановлює
вимоги
до
пломбування обладнання, устаткування,
спиртових комунікації та приладдя обліку
спирту та продукції, для виробництва якої
використовується отриманий спирт етиловий
(в тому числі витратомірів-лічильників).
Місця виробництва спирту етилового, які
підлягають пломбуванню, мають фіксуватися
системою відеоспостереження».

1737

№

350

Редакція, прийнята в першому читанні

37. Пункти 243.1—243.4
викласти в такій редакції:

статті

Пропозиції та поправки до проекту

243

Висновки, обґрунтування

-5643- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 36 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
66. Підпункт 230.1.1 пункту 230.1 статті
230 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Проведення
пломбування
місць
можливого доступу до спирту на акцизних
складах, на території яких виробляється спирт
етиловий та на території підприємств, які є
виробниками продукції, зазначеної у пункті
229.1 статті 229 Кодексу здійснюється в
порядку,
затвердженому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Порядок
встановлює
вимоги
до
пломбування обладнання, устаткування,
спиртових комунікації та приладдя обліку
спирту та продукції, для виробництва якої
використовується отриманий спирт етиловий
(в тому числі витратомірів-лічильників).
Місця виробництва спирту етилового, які
підлягають пломбуванню, мають фіксуватися
системою відеоспостереження».
-5644- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Пункт 37 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
67. Пункти 243.1—243.4 статті 243
викласти в такій редакції: “243.1. Ставки
податку за викиди в атмосферне повітря
окремих
забруднюючих
речовин
стаціонарними джерелами забруднення:

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку,гривень
за 1 тонну

Азоту оксиди

2574,43

Аміак

482,84

Ангідрид сірчистий

2574,43

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

67. Пункти 243.1—243.4 статті 243
викласти в такій редакції:
“243.1. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря окремих забруднюючих
речовин
стаціонарними
джерелами
забруднення:
Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку,гривень
за 1 тонну

Азоту оксиди

2574,43

Аміак

482,84

Ангідрид сірчистий

2574,43

Ацетон

965,67
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
Бенз(о)пірен
3277278,63

Ацетон

965,67

Бенз(о)пірен

3277278,63

Бутилацетат

579,84

Бутилацетат

579,84

Ванадію п’ятиокис

9656,78

Ванадію п’ятиокис

9656,78

Водень хлористий

96,99

Водень хлористий

96,99

Вуглецю окис

96,99

Вуглецю окис

96,99
Вуглеводні

145,50

Вуглеводні

145,50

Газоподібні
сполуки

фтористі

6373,91

Газоподібні
сполуки

фтористі

Тверді речовини

96,99
20376,22

Тверді речовини

96,99

Кадмію сполуки

Кадмію сполуки

20376,22

Марганець
сполуки

Марганець
сполуки

та

його

20376,22

6373,91

та

його

20376,22

Нікель та його сполуки

103816,62

Нікель та його сполуки

103816,62

Озон

2574,43

Озон

2574,43

Ртуть та її сполуки

109127,84

Ртуть та її сполуки

109127,84

Свинець та його сполуки

109127,84

Свинець та його сполуки

109127,84

Сірководень

8273,63

Сірководень

8273,63
Сірковуглець

5376,59

Сірковуглець

5376,59

Спирт н-бутиловий

2574,43

Спирт н-бутиловий

2574,43

Стирол

18799,08

Стирол

18799,08

Фенол

11685,10

Фенол

11685,10

Формальдегід

6373,91

Формальдегід

6373,91

Хром та його сполуки

69113,38.

Хром та його сполуки

69113,38.

243.2. Ставки податку за викиди в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднюючих

243.2. Ставки податку за викиди в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднюючих
речовин (сполук), які не увійшли до пункту
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

243.1 цієї статті та на які встановлено клас
небезпечності:

речовин (сполук), які не увійшли до пункту
243.1 цієї статті та на які встановлено клас
небезпечності:
Клас небезпечності

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

I

18413,24

II

4216,92

III

628,32

IV

145,50.

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

I

18413,24

II

4216,92

III

628,32

IV

145,50.

243.3. Для забруднюючих речовин
(сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї
статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю),
ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів
впливу
таких
речовин
(сполук)
в
атмосферному повітрі населених пунктів:

243.3. Для забруднюючих речовин
(сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї
статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю),
ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів
впливу
таких
речовин
(сполук)
в
атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовно
безпечний
рівеньвпливу
речовин
(сполук), міліграмів на 1
куб. метр

Ставка податку,гривень
за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

775097,25

0,0001—0,001 (включно)

66410,35

Понад
(включно)

0,001—0,01

9173,92

9173,92

Понад
(включно)

0,01—0,1

2574,43

2574,43

Орієнтовно
безпечний
рівеньвпливу
речовин
(сполук), міліграмів на 1
куб. метр

Ставка податку,гривень
за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

775097,25

0,0001—0,001 (включно)

66410,35

Понад
(включно)

0,001—0,01

Понад
(включно)

0,01—0,1

Понад 0,1

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Понад 0,1
96,99.

243.4. Ставка податку за викиди двоокису
вуглецю становить 30 гривень за 1 тонну.”.
-5645- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)

96,99.

243.4. Ставка податку за викиди двоокису
вуглецю становить 30 гривень за 1 тонну.”.
Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 37 розділу І замінити пунктами
такого змісту:
37. У статті 240:
1) підпункт 240.1.1 пункту 240.1 замінити
двома підпунктами такого змісту:
"240.1.1. викиди забруднюючих речовин у
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами забруднення, крім викидів
двооксиду вуглецю (вуглекислого газу,
оксиду вуглецю IV), екологічний податок за
який сплачено податковими агентами;
240.1.21. викиди у атмосферне повітря
двооксиду вуглецю (вуглекислий газ, оксид
вуглецю IV)";
2)пункт 240.7 виключити.
38. Доповнити статтею 241 в такій
редакції: " Стаття 241. Податкові агенти
241.1
Податковими
агентами
із
справляння до бюджету екологічного податку
за викиди в атмосферне повітря двооксиду
вуглецю (вуглекислого газу, оксиду вуглецю
IV) є особи, які здійснюють:
а) ввезення на митну територію України в
митному режимі імпорту викопного палива,
вапняків визначених у підпунктах 14.1.571 та
14.1.572 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
б) операції з реалізації на митній території
України
викопного
палива,
вапняків
визначених у підпунктах 14.1.571 та 14.1.572
пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, яке
видобуто такими особами з надр на території
України і в межах її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної
зони;
в) використання видобутих ними на
території
України
і
в
межах
її
континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони викопного
палива, вапняків для власних потреб, або
передачу такого викопного палива, вапняків
для здійснення операцій з давальницькою
сировиною.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Податкові агенти із справляння до
бюджету екологічного податку за викиди в
атмосферне повітря двооксиду вуглецю
(вуглекислого газу, оксиду вуглецю IV)
вважаються особами, в розумінні підпункту
14.1.139 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу".
39. У статті 242:
1) підпункт 242.1.1 пункту 242.1 замінити
двома підпунктами такого змісту:
"242.1.1. обсяги та види забруднюючих
речовин, які викидаються у атмосферне
повітря стаціонарними джерелами, крім
викидів двооксиду вуглецю (вуглекислого
газу, оксиду вуглецю IV), екологічний
податок за який сплачено визначеними у
статті 241 цього Кодексу податковими
агентами;
242.1.11. обсяги викидів в атмосферне
повітря двооксиду вуглецю, що можуть бути
утворені від використання викопного палива,
вапняків визначених у підпунктах 14.1.571 та
14.1.572 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу,
які вперше введено в господарський обіг
шляхом:
а) ввезення на митну територію України в
митному режимі імпорту;
б) реалізації на митній території України,
та видобутку з надр на території України і в
межах її континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони;
в) використання особами, які видобули
таке викопне паливо, вапняки для їх власних
потреб, або передачі такими особами для
здійснення операцій з давальницькою
сировиною;
2) пункт 242.4 виключити.
40. У статті 243:
Пункти 243.1—243.4 статті 243 викласти в
такій редакції:
“243.1. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря окремих забруднюючих
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

речовин
стаціонарними
забруднення:

Ставка податку,гривень
за 1 тонну

Азоту оксиди

2574,43

Аміак

482,84

Ангідрид сірчистий

2574,43

Ацетон

965,67

Бенз(о)пірен

3277278,63

Бутилацетат

579,84

Ванадію п’ятиокис

9656,78

Водень хлористий

96,99

Вуглецю окис

96,99

Вуглеводні

145,50
фтористі

6373,91

Тверді речовини

96,99

Кадмію сполуки

20376,22

Марганець
сполуки

та

його

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

джерелами

Найменування
забруднюючої речовини

Газоподібні
сполуки

Висновки, обґрунтування

20376,22

Нікель та його сполуки

103816,62

Озон

2574,43

Ртуть та її сполуки

109127,84

Свинець та його сполуки

109127,84

Сірководень

8273,63

Сірковуглець

5376,59

Спирт н-бутиловий

2574,43

Стирол

18799,08
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Фенол

11685,10

Формальдегід

6373,91

Хром та його сполуки

69113,38.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

243.2. Ставки податку за викиди в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднюючих
речовин (сполук), які не увійшли до пункту
243.1 цієї статті та на які встановлено клас
небезпечності:
Клас небезпечності

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

I

18413,24

II

4216,92

III

628,32

IV

145,50.

243.3. Для забруднюючих речовин
(сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї
статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю),
ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів
впливу
таких
речовин
(сполук)
в
атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовно
безпечний
рівень впливу речовин
(сполук), міліграмів на 1
куб. метр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Менше
ніж
0,0001775097,250,0001—
0,001 (включно)

66410,35

Понад
(включно)

0,001—0,01

9173,92

Понад
(включно)

0,01—0,1

2574,43
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Понад 0,1

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

96,99.

243.4.Ставка податку за викиди в
атмосферне повітря двоокису вуглецю
(вуглекислого газу, оксиду вуглецю IV), які
утворяться від використання викопного
вапняків визначених у підпунктах 14.1.571 та
14.1.572 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу,
на митній території України за 1 (одну) тонну
викидів
двоокису
вуглецю
становить
еквівалент 0,3 євро за офіційним курсом
гривні до іноземних валют, встановленим
Національним банком України на перше
число місяця, наступного за податковим
(звітним) періодом, а при митному
оформленні – на дату подання митної
декларації. ".
41. У статті 249:
1) пункт 249.1 викласти в такій редакції:
"249.1. Сума податку обчислюються
платниками податку за податковий (звітний)
квартал, крім податку, який справляється за
викиди в атмосферне повітря двооксиду
вуглецю (вуглекислого газу, оксиду вуглецю
IV).
Сума податку, який справляється за
викиди в атмосферне повітря двооксиду
вуглецю (вуглекислого газу, оксиду вуглецю
IV) обчислюється за податковий (звітний)
місяць";
2) абзац перший пункту 249.3 викласти в
такій редакції:
"Суми податку, який справляється за
викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин,
крім
двооксиду
вуглецю
(вуглекислого газу, оксиду вуглецю IV),
стаціонарними джерелами забруднення (Пвс)
обчислюються
платниками
податку,
щокварталу виходячи з фактичних обсягів
викидів, ставок податку за формулою";
3) Доповнити пунктом 249.4 такого змісту:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"249.4. Сума податку, який справляється за
викиди в атмосферне повітря двооксиду
вуглецю (вуглекислого газу, оксиду вуглецю
IV), обчислюються податковими агентами,
визначеними у пункті 241.1 статті 241 цього
Кодексу, виходячи з обсягів введеного у
господарський обіг у розумінні підпункту
242.1.21 пункту 242.1 статті 242 цього Кодексу
викопного палива, за формулою:
ПСО2 = О * С * К,
де, О – обсяг викопних палив, вапняків
вперше введених у господарський обіг у
звітному (податковому) періоді на митній
території України особами, які визначені у
статті 241 цього Кодексу податковими
агентами, обчислюється в тонах (т),
С – ставка податку, визначена у пункті
243.4 статті 243 цього Кодексу;
К – масовий коефіцієнт, що дорівнює 3 для
викопних палив та 0,4 – для вапняків.
При ввезені у звітному (податковому)
періоді на митну територію України в
митному режимі імпорту товарів, вуглець
яких приймає участь в процесах утворення
обсягів двоокису вуглецю, які викидаються в
атмосферне повітря, податок нараховується
на дату подання митної декларації для
митного оформлення.
У разі поміщення викопного палива,
вапняків при ввезенні на митну територію
України у будь-який іншим митний режим ніж
імпорт, податок нараховується у випадку
зміни митного режиму на режим імпорту".
42. У статті 250:
1) пункт 250.1 викласти в такій редакції:
"250.1. Базовий податковий (звітний)
період дорівнює календарному кварталу, за
виключенням податку, який справляється за
викиди в атмосферне повітря двооксиду
вуглецю (вуглекислого газу, оксиду вуглецю
IV) для якого податковий (звітний) період
дорівнює календарному місяцю";
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) пункт 250.2.1. замінити двома пунктами
такого змісту:
"250.2.1. за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин, крім двооксиду
вуглецю (вуглекислого газу, оксиду вуглецю
IV), податкові зобов’язання, за які виконані
визначеними у статті 241 цього Кодексу
податковими
агентами,
стаціонарними
джерелами
забруднення,
скиди
забруднюючих речовин у водні об'єкти,
розміщення протягом звітного кварталу
відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення
стаціонарних джерел, спеціально відведених
для цього місць чи об'єктів.
250.2.11. Податкові агенти, що визначені у
статті 241 цього Кодексу, складають
податкові
декларації
за
формою,
встановленою у порядку, передбаченому
статтею 46 цього Кодексу, подають їх
протягом 20 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового
(звітного) місяця, за місцем перебування на
податковому обліку у контролюючих органах.
У податковій декларації зазначаються обсяги
викидів двооксиду вуглецю (обліковані в
тонах),
що
можуть
утворитися
від
використання викопних палив, вапняків, які
вперше введені в господарський обіг у
розумінні підпункту 242.1.21 пункту 242.1
статті 242 цього Кодексу.
Податок
сплачується
податковими
агентами протягом 10 календарних днів, що
настають за останнім днем граничного строку
подання податкової декларації, крім суми
податку, сплаченої при ввезені викопного
палива, вапняків в митному режимі імпорту.
При ввезенні на митну територію України
викопного
палива,
вапняків
податок
сплачується до державного бюджету на день
подання митної декларації безпосередньо на
єдиний казначейський рахунок".
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5646- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У пункті 37 розділу І слова та цифри:
"Азоту оксиди

2574,43

Аміак

482,84

Ангідрид сірчистий

2574,43

Ацетон

965,67

Бенз(о)пірен

3277278,63

Бутилацетат

579,84

Ванадію п'ятиокис

9656,78

Водень хлористий

96,99

Вуглецю окис

96,99

Вуглеводні

145,50

Газоподібні
сполуки

фтористі

6373,91

Тверді речовини

96,99

Кадмію сполуки

20376,22

Марганець
сполуки

та

його

20376,22

Нікель та його сполуки

103816,62

Озон

2574,43

Ртуть та її сполуки

109127,84

Свинець та його сполуки

109127,84

Сірководень

8273,63

Сірковуглець

5376,59

Спирт н-бутиловий

2574,43

Стирол

18799,08

Фенол

11685,10
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Формальдегід

6373,91

Хром та його сполуки

69113,38"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити словами та цифрами:
"Азоту оксиди

2513,14

Аміак

471,35

Ангідрид сірчистий

2513,14

Ацетон

942,68

Бенз(о)пірен

3199248,18

Бутилацетат

566,04

Ванадію п'ятиокис

9426,85

Водень хлористий

94,68

Вуглецю окис

94,68

Вуглеводні

142,03

Газоподібні
сполуки

фтористі

6222,15

Тверді речовини

94,68

Кадмію сполуки

19891,07

Марганець
сполуки

та

його

19891,07

Нікель та його сполуки

101344,79

Озон

2513,14

Ртуть та її сполуки

106529,56

Свинець та його сполуки

106529,56

Сірководень

8076,64

Сірковуглець

5248,57

Спирт н-бутиловий

2513,14

Стирол

18351,49
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Фенол

11406,89

Формальдегід

6222,15

Хром та його сполуки

67467,83".

-5647- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
243.1. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря окремих забруднюючих
речовин
стаціонарними
джерелами
забруднення:
Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Азоту оксиди

2451,90

Аміак

459,90

Ангідрид сірчистий

2451,87

Ацетон

919,70

Бенз(о)пірен

3121217,77

Бутилацетат

552,25

Ванадію п’ятиокис

9196,96

Водень хлористий

92,39

Вуглецю окис

92,39

Вуглеводні

138,59

Газоподібні
сполуки

фтористі

92,39

Кадмію сполуки

19405,94

та

його

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

6070,41

Тверді речовини

Марганець
сполуки

Висновки, обґрунтування

19405,94
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Нікель та його сполуки

98872,99

Озон

2451,87

Ртуть та її сполуки

103931,30

Свинець та його сполуки

103931,30

Сірководень

7879,67

Сірковуглець

5120,58

Спирт н-бутиловий

2451,86

Стирол

17903,91

Фенол

11128,69

Формальдегід

6070,41

Хром та його сполуки

65822,29

Висновки, обґрунтування

-5648- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Азоту оксиди замінити на
«2500,88»
-5649- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Аміаку замінити на
«466,75»
-5650- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Ангідриду сірчистого
замінити на «2500,88»
-5651- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Ацетону замінити на
«938,08»
-5652- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Бенз(о)пірену замінити на
«3183642,09»
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5653- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Бутилацетату замінити на
«563,27»
-5654- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Ванадію п’ятиокису
замінити на «9380,87»
-5655- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Водню хлористого
замінити на «94,22»
-5656- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Вуглецю окису замінити
на «94,22»
-5657- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Вуглеводню замінити на
«141,34»
-5658- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Газоподібних фтористих
сполук замінити на «6191,80»
-5659- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Твердих речовин замінити
на «94,22»
-5660- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Кадмію сполук замінити
на «19794,04»
-5661- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Марганцю та його сполук
замінити на «19794,04»
-5662- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Нікелю та його сполук
замінити на «100850,43»
-5663- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Озону замінити на
«2500,88»
-5664- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Ртуті та її сполук замінити
на «106009,91»
-5665- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Свинцю та його сполук
замінити на «106009,91»
-5666- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Сірководню замінити на
«8037,24»
-5667- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Сірковуглецю замінити на
«5222,97»
-5668- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Спирту н-бутилового
замінити на «2500,88»
-5669- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Стиролу замінити на
«18261,97»
-5670- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Фенолу замінити на
«11351,24»
-5671- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Формальдегіду замінити
на «6191,80»
-5672- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для Хрому та його сполук
замінити на «6191,80»
-5673- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для класу небезпечності І
змінити на «17887,15»
-5674- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для класу небезпечності ІІ
змінити на «4096,43»
-5675- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для класу небезпечності ІІІ
змінити на «610,37»
-5676- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для класу небезпечності ІV
змінити на «141,34»
-5677- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для орієнтовнобезпечного
рівня впливу речовин (сполук) менше 0,0001
встановити у ромірі «752951,62»
-5678- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для орієнтовнобезпечного
рівня впливу речовин (сполук) 0,0001 – 0,001
встановити у ромірі «64512,91»
-5679- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для орієнтовнобезпечного
рівня впливу речовин (сполук) 0,001 – 0,01
встановити у ромірі «8911,81»
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5680- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для орієнтовнобезпечного
рівня впливу речовин (сполук) 0,01 – 0,1
встановити у ромірі «2500,88»
-5681- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 37 розділу І законопроекту розмір
ставки податку для орієнтовнобезпечного
рівня впливу речовин (сполук) понад 0,1
встановити у ромірі «94,22»
-5682- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 37 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту
-5683- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 37 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«Пункти 243.1—243.4 статті 243 викласти
в такій редакції:
«243.1. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря окремих забруднюючих
речовин
стаціонарними
джерелами
забруднення: Найменування забруднюючої
речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди 2451,84 Аміак 459,85 Ангідрид
сірчистий
2451,84
Ацетон
919,69
Бенз(о)пірен 3121217,74 Бутилацетат 552,23
Ванадію п’ятиокис 9196,93 Водень хлористий
92,37
Вуглецю
окис92,37Вуглеводні138,57Газоподібні
фтористі
сполуки6070,39Тверді
речовини92,37Кадмію
сполуки19405,92Марганець
та
його
сполуки19405,92Нікель
та
його
сполуки98872,97Озон2451,84Ртуть
та
її
сполуки103931,28Свинець
та
його
сполуки103931,28Сірководень7879,65Сірков
углець5120,56Спирт
нбутиловий2451,84Стирол17903,89Фенол1112
8,67Формальдегід6070,39 Хром та його
сполуки 65822,27.

1755

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

243.2. Ставки податку за викиди в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднюючих
речовин (сполук), які не увійшли до пункту
243.1 цієї статті та на які встановлено клас
небезпечності: Клас небезпечності Ставка
податку, гривень за 1 тонну I 17536,42 II
4016,11 III 598,4 IV 138,57.
243.3. Для забруднюючих речовин
(сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї
статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю),
ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів
впливу
таких
речовин
(сполук)
в
атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовно
безпечний
рівень впливу речовин
(сполук), міліграмів на 1
куб. метр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

738187,86

0,0001 - 0,001 (включно)

63247,95

Понад 0,001
(включно)

-

0,01

8737,07

Понад
0,01
(включно)

-

0,1

2451,84

Понад 0,1

92,37.

243.4. Ставка податку за викиди двоокису
вуглецю становить 10,00 гривень за 1 тонну.»;
-5684- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

вилучити пункт 37 розділу І Законопроєкту
(зміни до пунктів 243.1—243.4 статті 243
Податкового кодексу України)
-5685- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Пункт 37 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:

1756

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Пункт 240.1. статті 240 викласти в такій
редакції:
«240.1.
Платниками
податку
є
господарюючі суб’єкти, юридичні особи, що
не провадять господарську (підприємницьку)
діяльність, бюджетні установи, громадські та
інші підприємства, установи та організації,
постійні представництва нерезидентів, під час
здійснення діяльності яких на території
України і в межах її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної
зони здійснюються:»»
-5686- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 243.1. статті 243 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«243.1. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря окремих забруднюючих
речовин
стаціонарними
джерелами
забруднення:

Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Азоту оксиди

2445,73

Аміак

460,85

Ангідрид сірчистий

2453,34

Ацетон

916,76

Бенз(о)пірен

3121118,24

Бутилацетат

540,21

Ванадію п’ятиокис

9184,73

Водень хлористий

91,27

Вуглецю окис

91,27

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1757

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Вуглеводні

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

133,47

Газоподібні
сполуки

фтористі

6065,29

Тверді речовини

91,27

Кадмію сполуки

19403,82

Марганець
сполуки

Висновки, обґрунтування

та

його

19403,82

Нікель та його сполуки

98722,67

Озон

2450,34

Ртуть та її сполуки

103820,21

Свинець та його сполуки

103820,21

Сірководень

7880,63

Сірковуглець

5117,43

Спирт н-бутиловий

2445,63

Стирол

17803,69

Фенол

11125,57

Формальдегід

6065,20

Хром та його сполуки

65820,22.

-5687- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 37 розділу І слова та цифри:
«Азоту оксиди

2574,43

Аміак

482,84

Ангідрид сірчистий

2574,43

Ацетон

965,67

Відхилено

1758

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Бенз(о)пірен

3277278,63

Бутилацетат

579,84

Ванадію п’ятиокис

9656,78

Водень хлористий

96,99

Вуглецю окис

96,99

Вуглеводні

145,50

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

і
Газоподібні
сполуки

фтористі

6373,91

Тверді речовини

96,99

Кадмію сполуки

20376,22

Марганець
сполуки

та

його

20376,22

Нікель та його сполуки

103816,62

Озон

2574,43

Ртуть та її сполуки

109127,84

Свинець та його сполуки

109127,84

Сірководень

8273,63

Сірковуглець

5376,59

і
Спирт н-бутиловий

2574,43

Стирол

18799,08

Фенол

11685,10

Формальдегід

6373,91

Хром та його сполуки

69113,38

замінити словами та цифрами:

1759

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«Азоту оксиди

2513,14

Аміак

471,35

Ангідрид сірчистий

2513,14

Ацетон

942,68

Бенз(о)пірен

3199248,18

Бутилацетат

566,04

Ванадію п’ятиокис

9426,85

Водень хлористий

94,68

Вуглецю окис

94,68

Вуглеводні

142,0

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

і
Газоподібні
сполуки

фтористі

6222,15

Тверді речовини

94,68

Кадмію сполуки

19891,07

Марганець
сполуки

та

його

19891,07

Нікель та його сполуки

101344,79

Озон

2513,14

Ртуть та її сполуки

106529,56

Свинець та його сполуки

106529,56

Сірководень

8076,64

Сірковуглець

5248,57

і
Спирт-бутиловий

2513,14

Стирол

18351,49

Фенол

11406,89

1760

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Формальдегід

6222,15

Хром та його сполуки

67467,83».

-5688- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 37 Розділу І законопроекту –
виключити.
-5689- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 37 Розділу І викласти в такій
редакції:
Стаття 243. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення
243.1. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря окремих забруднюючих
речовин
стаціонарними
джерелами
забруднення:
Назва
забруднюючої
речовини

Ставка податку, гривень
за тонну

Азоту оксиди

2599.00

Аміак

487.44

Ангідрид сірчистий

2599.00

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1761

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Ацетон

974.87

Бенз(о)пірен

3308490.80

Бутилацетат

585.36

Ванадію п`ятиокис

9748.75

Водень хлористий

97.91

Вуглецю окис

97.91

Вуглеводні

146.88

Газоподібні
сполуки

фтористі

97.91

Кадмію сполуки

20570.28

та

його

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6434.61

Тверді речовини

Марганець
сполуки

Висновки, обґрунтування

20570.28

Нікель та його сполуки

104805.35

Озон

2599.00

Ртуть та її сполуки

110167.16

Свинець та його сполуки

110167.16

Сірководень

8352.43

Сірковуглець

5427.79

Спирт н-бутиловий

2598.95

Стирол

18978.12

Фенол

11796.40

Формальдегід

6434.61

Хром та його сполуки

69771.61

243.2. Ставки податку за викиди в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднюючих
речовин (сполук), які не увійшли до пункту

1762

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

243.1 та на
небезпечності:

які

встановлено

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

клас

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень
за тонну

I

18588.61

II

4257.10

III

634.30

IV

146.90

243.3. Для забруднюючих речовин
(сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї
статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю),
ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовнобезпечних рівнів
впливу
таких
речовин
(сполук)
у
атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовнобезпечний
рівень впливу речовин
(сполук) (міліграмів на
куб. метр)

Ставка податку, гривень
за тонну

Менше 0,0001

782848.22

0,0001 – 0,001 (включно)

67074.50

0,001 – 0,01 (включно)

9261.29

0,01 – 0,1 (включно)

2599.00

0,1 – більше 10

97.91

243.4. Ставка податку за викиди двоокису
вуглецю становить 35,00 гривень за 1 тонну.
-5690- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 37 розділу І слова та цифри:

Відхилено

1763

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«Азоту оксиди

2574,43

Аміак

482,84

Ангідрид сірчаний

2574,43

Ацетон

965,67

Бенз(о)пірен

3277278,63

Бутилацетат

579,84

Ванадію п’ятиокис

9656,78

Водень хлористий

96,99

Вуглецю окис

96,99

Вуглеводні

145,50

Газоподібні
сполуки

фтористі

96,99

Кадмію сполуки

20376,22

та

його

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6373,91

Тверді речовини

Марганець
сполуки

Висновки, обґрунтування

20376,22

Нікель та його сполуки

103816,62

Озон

2574,43

Ртуть та її сполуки

109127,84

Свинець та його сполуки

109127,84

Сірководень

8273,63

Сірковуглець

5376,59

Спирт н-бутиловий

2574,43

Стирол

18799,08

Фенол

11685,10

Формальдегід

6373,91

Хром та його сполуки

69113,38»

замінити словами та цифрами:

1764

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Азоту оксиди

2537,65

Аміак

475,94

Ангідрид сірчаний

2537,65

Ацетон

951,88

Бенз(о)пірен

3230460,36

Бутилацетат

571,56

Ванадію п’ятиокис

9518,82

Водень хлористий

95,60

Вуглецю окис

95,60

Вуглеводні

143,42

Газоподібні
сполуки

фтористі

95,60

Кадмію сполуки

20085,13

та

його

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6282,85

Тверді речовини

Марганець
сполуки

Висновки, обґрунтування

20085,13

Нікель та його сполуки

102333,52

Озон

2537,65

Ртуть та її сполуки

107568,87

Свинець та його сполуки

107568,87

Сірководень

8155,44

Сірковуглець

5299,78

Спирт н-бутиловий

2537,65

Стирол

18530,53

Фенол

11518,17

Формальдегід

6282,85

Хром та його сполуки

68126,05».

1765

№

Редакція, прийнята в першому читанні

351

352

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5691- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

21. Пункт 37 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«В пункті 240.1. статті 240 слово
«провадження»
замінити
на
слово
«здійснення»»;
-5692- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Порушення ст. 116
Регламенту

Пункт 37 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«В пункті 240.1. статті 210 Податкового
кодексу України словосполучення «та інші»
виключити»;
-5693- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Порушення ст. 116
Регламенту

Пункт 37 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«В пункті 240.1. статті 240 слово
«провадять»
замінити
на
слово
«здійснюють»»;

Порушення ст. 116
Регламенту

-5694- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

“243.1. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря окремих забруднюючих
речовин
стаціонарними
джерелами
забруднення:

353
Найменування забруднюючої речовини
Ставка податку,гривень за 1 тонну
354
Азоту оксиди
2574,43

Абзац четвертий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Азоту оксиди

2513,14».

-5695- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Азоту оксиди замінити на «2513,14»;
-5696- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

1766

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац четвертий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Азоту оксиди

2574,43».

-5697- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку таблиці навпроти слів «Азоту
оксиду»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «2574,43»
замінити цифрами «2451,84»
-5698- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац четвертий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Азоту оксиди

2574,43».

-5699- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у першому рядку таблиці навпроти слів
«Азоту оксиду»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «2574,43» замінити
цифрами «2451,84»
-5700- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у першому рядку таблиці навпроти слів
«Азоту оксиду»:

Відхилено

Відхилено

1767

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «2574,43» замінити
цифрами «2451,84»
-5701- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

355
Аміак
482,84

Абзац п’ятий пункту 37 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«Аміак

Відхилено

І

471,35».

-5702- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Аміаку замінити на «471,35»;
-5703- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 37 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«Аміак

І

482,84»

.
-5704- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку таблиці навпроти слова
«Аміак»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «482,84»
замінити цифрами «459,85»
-5705- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац п’ятий пункту 37 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:.

«Аміак

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І

482,84»

1768

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5706- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у другому рядку таблиці навпроти слова
«Аміак»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «482,84» замінити
цифрами «459,85»
-5707- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у другому рядку таблиці навпроти слова
«Аміак»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «482,84» замінити
цифрами «459,85»
-5708- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

356
Ангідрид сірчистий
2574,43

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац шостий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ангідрид сірчистий 2513,14».
-5709- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ангідриду сірчистого замінити на
«2513,14»;
-5710- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

1. Абзац шостий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ангідрид сірчистий

2574,43».

-5711- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

1769

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку таблиці навпроти слів
«Ангідрид сірчистий»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«2574,43» замінити цифрами «2451,84»
-5712- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац шостий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Ангідрид сірчистий

2574,43».

-5713- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у третьому рядку таблиці навпроти слів
«Ангідрид сірчистий»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «2574,43» замінити
цифрами «2451,84»
-5714- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у третьому рядку таблиці навпроти слів
«Ангідрид сірчистий»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «2574,43» замінити
цифрами «2451,84»
-5715- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

357
Ацетон
965,67

Абзац сьомий пункту 37 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ацетон

Відхилено

Відхилено

Відхилено

І

942,68».

1770

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5716- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ацетону замінити на «942,68»;
-5717- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Абзац сьомий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ацетон

965,67».

-5718- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку таблиці навпроти слова
«Ацетон»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «965,67»
замінити цифрами «919,69»
-5719- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац сьомий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Ацетон

965,67».

-5720- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у четвертому рядку таблиці навпроти слова
«Ацетон»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «965,67» замінити
цифрами «919,69»

Відхилено

1771

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5721- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у четвертому рядку таблиці навпроти слова
«Ацетон»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «965,67» замінити
цифрами «919,69»
-5722- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

358
Бенз(о)пірен
3277278,63

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац восьмий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Бенз(о)пірен 3199248,18».
-5723- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Бенз(о)пірену замінити на «3199248,18»;
-5724- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац восьмий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Бенз(о)пірен

3277278,63».

-5725- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку таблиці навпроти слова
«Бенз(о)пірен»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«3277278,63» замінити цифрами «3121217,74»
-5726- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац восьмий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

1772

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Бенз(о)пірен

Бутилацетат
579,84

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3277278,63».

-5727- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятому рядку таблиці навпроти слова
«Бенз(о)пірен»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «3277278,63»
замінити цифрами «3121217,74»
-5728- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятому рядку таблиці навпроти слова
«Бенз(о)пірен»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «3277278,63»
замінити цифрами «3121217,74»
-5729- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

359

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Бутилацетат 566,04».
-5730- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Бутилацетату замінити на «566,04»;
-5731- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Бутилацетат

579,84».

1773

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5732- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шостому рядку таблиці навпроти слова
«Бутилацетат»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«579,84» замінити цифрами «552,23»
-5733- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Бутилацетат

579,84».

-5734- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у шостому рядку таблиці навпроти слова
«Бутилацетат»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «579,84» замінити
цифрами «552,23»
-5735- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у шостому рядку таблиці навпроти слова
«Бутилацетат»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «579,84» замінити
цифрами «552,23»
-5736- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

360
Ванадію п’ятиокис
9656,78

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац десятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ванадію п’ятиокис 9426,85».

1774

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5737- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ванадію п’ятиокису замінити на
«9426,85»;
-5738- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац десятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ванадію п’ятиокис

9656,78».

-5739- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сьомому рядку таблиці навпроти слів
«Ванадію п’ятиокис»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«9656,78» замінити цифрами «9196,93»
-5740- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац десятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Ванадію п’ятиокис

9656,78».

-5741- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сьомому рядку таблиці навпроти слів
«Ванадію п’ятиокис»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«9656,78» замінити цифрами «9196,93»

Відхилено

1775

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5742- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сьомому рядку таблиці навпроти слів
«Ванадію п’ятиокис»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «9656,78» замінити
цифрами «9196,93»
-5743- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

361
Водень хлористий
96,99

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Водень хлористий

94,68».

-5744- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Водню хлористого замінити на «94,68»;
-5745- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Водень хлористий

96,99».

-5746- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
восьмому рядку таблиці навпроти слів
«Водень хлористий»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«96,99» замінити цифрами «92,37»
-5747- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

1776

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац одинадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Водень хлористий

96,99».

-5748- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у восьмому рядку таблиці навпроти слів
«Водень хлористий»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«96,99» замінити цифрами «92,37»
-5749- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у восьмому рядку таблиці навпроти слів
«Водень хлористий»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «96,99» замінити
цифрами «92,37»
-5750- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

362
Вуглецю окис
96,99

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Вуглецю окис

94,68».

-5751- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Вуглецю окису замінити на «94,68»;
-5752- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

1777

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Вуглецю окис

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

96,99».

-5753- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дев’ятому рядку таблиці навпроти слів
«Вуглецю окис»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«96,99» замінити цифрами «92,37»
-5754- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Вуглецю окис

363

96,99».

-5755- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у дев’ятому рядку таблиці навпроти слів
«Вуглецю окис»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«96,99» замінити цифрами «92,37»
-5756- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у дев’ятому рядку таблиці навпроти слів
«Вуглецю окис»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «96,99» замінити
цифрами «92,37»
-5757- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1778

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Вуглеводні
145,50

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац тринадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Вуглеводні 142,03».
-5758- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доп;овнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Вуглеводню замінити на «142,03»;
-5759- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац тринадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Вуглеводні

145,50».

-5760- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
десятому рядку таблиці навпроти слова
«Вуглеводні»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «145,50»
замінити цифрами «138,57»
-5761- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац тринадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Вуглеводні

145,50».

-5762- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у десятому рядку таблиці навпроти слова
«Вуглеводні»:

Відхилено

1779

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «145,50» замінити
цифрами «138,57»
-5763- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у десятому рядку таблиці навпроти слова
«Вуглеводні»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «145,50» замінити
цифрами «138,57»
-5764- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

364
Газоподібні фтористі сполуки
6373,91

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Газоподібні
сполуки

фтористі

6222,15».

-5765- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Газоподібних фтористих сполук замінити
на «6222,15»;
-5766- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

1. Абзац чотирнадцятий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Газоподібні
сполуки

фтористі

6373,91».

-5767- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
одинадцятому рядку таблиці навпроти слів

Відхилено

1780

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Газоподібні фтористі сполуки»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «6373,91» замінити цифрами
«6070,39»
-5768- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Газоподібні
сполуки

фтористі

6373,91».

-5769- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у одинадцятому рядку таблиці навпроти
слів «Газоподібні фтористі сполуки»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «6373,91» замінити
цифрами «6070,39»
-5770- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у одинадцятому рядку таблиці навпроти
слів «Газоподібні фтористі сполуки»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «6373,91» замінити
цифрами «6070,39»
-5771- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

365
Тверді речовини
96,99

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Тверді речовини

94,68».

-5772- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1781

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Твердих речовин замінити на «94,68»;
-5773- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Тверді речовини

96,99».

-5774- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дванадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Тверді речовини»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«96,99» замінити цифрами «92,37»
-5775- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Тверді речовини

96,99».

-5776- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у дванадцятому рядку таблиці навпроти
слів «Тверді речовини»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «96,99» замінити цифрами
«92,37»
-5777- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

1782

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у дванадцятому рядку таблиці навпроти
слів «Тверді речовини»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «96,99» замінити
цифрами «92,37»
-5778- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

366
Кадмію сполуки
20376,22

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Кадмію сполуки

19891,07».

-5779- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Кадмію сполук замінити на «19891,07»;
-5780- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Кадмію сполуки

20376,22».

-5781- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тринадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Камдію сполуки»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«20376,22» замінити цифрами «19405,92»
-5782- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

1783

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«Кадмію сполуки

Марганець та його сполуки
20376,22

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

20376,22».

-5783- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тринадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Камдію сполуки»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«20376,22» замінити цифрами «19405,92»
-5784- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тринадцятому рядку таблиці навпроти
слів «Камдію сполуки»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «20376,22» замінити
цифрами «19405,92»
-5785- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

367

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Марганець та його сполуки 19891,07».
-5786- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Марганцю та його сполук замінити на
«19891,07»;
-5787- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Марганець
сполуки

та

його

20376,22».

1784

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5788- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
чотирнадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Марганець та його сполуки»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «20376,22» замінити цифрами
«19405,92»
-5789- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Марганець
сполуки

та

його

20376,22».

-5790- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
чотирнадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Марганець та його сполуки»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «20376,22» замінити цифрами
«19405,92»
-5791- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у чотирнадцятому рядку таблиці навпроти
слів «Марганець та його сполуки»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «20376,22» замінити
цифрами «19405,92»
-5792- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

368
Нікель та його сполуки
103816,62

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

1785

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Нікель та його сполуки

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

101344,79».

-5793- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Нікелю та його сполук замінити на
«101344,79»;
-5794- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Нікель та його сполуки

103816,62».

-5795- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятнадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Нікель та його сполуки»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «103816,62» замінити цифрами
«98872,97»
-5796- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Нікель та його сполуки

103816,62».

-5797- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятнадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Нікель та його сполуки»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за

Відхилено

1786

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

тонну» цифри «103816,62» замінити цифрами
«98872,97»
-5798- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку таблиці навпроти
слів «Нікель та його сполуки»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «103816,62»
замінити цифрами «98872,97»
-5799- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

369
Озон
2574,43

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Озон

2513,14».

-5800- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Озону замінити на «2513,14»;
-5801- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Озон

2574,43».

-5802- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шістнадцятому рядку таблиці навпроти слова
«Озон»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «2574,43»
замінити цифрами «2451,84»

Відхилено

1787

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5803- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Озон

2574,43».

-5804- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шістнадцятому рядку таблиці навпроти слова
«Озон»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «2574,43»
замінити цифрами «2451,84»
-5805- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у шістнадцятому рядку таблиці навпроти
слова «Озон»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «2574,43» замінити
цифрами «2451,84»
-5806- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

370
Ртуть та її сполуки
109127,84

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ртуть та її сполуки

106529,56».

-5807- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ртуті та її сполук замінити на «106529,56»;
-5808- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

1788

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Ртуть та її сполуки

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

109127,84».

-5809- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сімнадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Ртуть та її сполуки»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«109127,84» замінити цифрами «103931,28»
-5810- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Ртуть та її сполуки

371

109127,84».

-5811- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сімнадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Ртуть та її сполуки»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«109127,84» замінити цифрами «103931,28»
-5812- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сімнадцятому рядку таблиці навпроти
слів «Ртуть та її сполуки»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «109127,84»
замінити цифрами «103931,28»
-5813- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1789

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Свинець та його сполуки
109127,84

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац двадцять перший пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Свинець
сполуки

та

його

106529,56».

-5814- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Свинцю та його сполук замінити на
«106529,56»;
-5815- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять перший пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Свинець
сполуки

та

його

109127,84».

-5816- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
вісімнадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Свинець та його сполуки»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «109127,84» замінити цифрами
«103931,28»
-5817- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять перший пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:

«Свинець
сполуки

та

його

109127,84».

1790

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5818- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
вісімнадцятому рядку таблиці навпроти слів
«Свинець та його сполуки»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «109127,84» замінити цифрами
«103931,28»
-5819- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у вісімнадцятому рядку таблиці навпроти
слів «Свинець та його сполуки»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «109127,84»
замінити цифрами «103931,28»
-5820- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

372
Сірководень
8273,63

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять другий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Сірководень

8076,64»

.
-5821- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Сірководню замінити на «8076,64»;
-5822- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять другий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Сірководень

8273,63».

1791

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5823- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дев’ятнадцятому рядку таблиці навпроти
слова «Сірководень»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«8273,63» замінити цифрами «7879,65»
-5824- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять другий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:

«Сірководень

8273,63».

-5825- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дев’ятнадцятому рядку таблиці навпроти
слова «Сірководень»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«8273,63» замінити цифрами «7879,65»
-5826- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у дев’ятнадцятому рядку таблиці навпроти
слова «Сірководень»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «8273,63» замінити
цифрами «7879,65»
-5827- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

373
Сірковуглець
5376,59

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять третій пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Сірковуглець

5248,57».

1792

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5828- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Сірковуглецю замінити на «5248,57»;
-5829- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац двадцять третій пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Сірковуглець

5376,59».

-5830- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцятому рядку таблиці навпроти слова
«Сірковуглець»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«5376,59» замінити цифрами «5120,56»
-5831- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять третій пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Сірковуглець

5376,59».

-5832- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцятому рядку таблиці навпроти слова
«Сірковуглець»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«5376,59» замінити цифрами «5120,56»
-5833- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

1793

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцятому рядку таблиці навпроти
слова «Сірковуглець»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «5376,59» замінити
цифрами «5120,56»
-5834- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

374
Спирт н-бутиловий
2574,43

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац двадцять четвертий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Спирт н-бутиловий

2513,14».

-5835- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Спирту н-бутилового замінити на
«2513,14»;
-5836- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять четвертий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Спирт н-бутиловий

2574,43».

-5837- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять першому рядку таблиці навпроти
слів «Спирт н-бутиловий»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «2574,43» замінити цифрами
«2451,84»
-5838- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

1794

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац двадцять четвертий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

«Спирт н-бутиловий

2574,43».

-5839- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять першому рядку таблиці навпроти
слів «Спирт н-бутиловий»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «2574,43» замінити цифрами
«2451,84»
-5840- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять першому рядку таблиці
навпроти слів «Спирт н-бутиловий»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «2574,43» замінити
цифрами «2451,84»
-5841- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

375
Стирол
18799,08

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять п’ятий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Стирол

18351,49».

-5842- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Стиролу замінити на «18351,49»;
-5843- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

1795

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац двадцять п’ятий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Стирол

18799,08».

-5844- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять другому рядку таблиці навпроти
слова «Стирол»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«18799,08» замінити цифрами «17903,89»
-5845- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять п’ятий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:

«Стирол

18799,08».

-5846- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять другому рядку таблиці навпроти
слова «Стирол»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«18799,08» замінити цифрами «17903,89»
-5847- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять другому рядку таблиці
навпроти слова «Стирол»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «18799,08» замінити
цифрами «17903,89»

Відхилено

Відхилено

1796

№

Редакція, прийнята в першому читанні

376

Пропозиції та поправки до проекту

-5848- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Фенол
11685,10

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац двадцять шостий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Фенол

11406,89».

-5849- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Фенолу замінити на «11406,89»;
-5850- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

1. Абзац двадцять шостий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Фенол

11685,10».

-5851- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять третьому рядку таблиці навпроти
слова «Фенол»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«11685,10» замінити цифрами «11128,67»
-5852- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять шостий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:

«Фенол

11685,10».

-5853- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

1797

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять третьому рядку таблиці навпроти
слова «Фенол»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за тонну» цифри
«11685,10» замінити цифрами «11128,67»
-5854- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять третьому рядку таблиці
навпроти слова «Фенол»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «11685,10» замінити
цифрами «11128,67»
-5855- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

377
Формальдегід
6373,91

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять сьомий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Формальдегід

6222,15».

-5856- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Формальдегіду замінити на «6222,15»;
-5857- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять сьомий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Формальдегід

6373,91».

-5858- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у

Відхилено

1798

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

двадцять четвертому рядку таблиці навпроти
слова «Формальдегід»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «6373,91» замінити цифрами
«6070,39»
-5859- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац двадцять сьомий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Формальдегід

6373,91».

-5860- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять четвертому рядку таблиці навпроти
слова «Формальдегід»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «6373,91» замінити цифрами
«6070,39»
-5861- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять четвертому рядку таблиці
навпроти слова «Формальдегід»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «6373,91» замінити
цифрами «6070,39»
-5862- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

378
Хром та його сполуки
69113,38.

59.3. Податкова вимога надсилається не
раніше першого робочого дня після
закінчення граничного строку сплати суми
грошового зобов'язання , крім випадків,
передбачених пунктом 56.15 статті 56 цього
Кодексу .
-5863- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1799

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац двадцять восьмий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Хром та його сполуки 67467,83.».
-5864- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Хрому та його сполук замінити на
«67467,83»;
-5865- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац двадцять восьмий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Хром та його сполуки

69113,38».

-5866- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять п'ятому рядку таблиці навпроти слів
«Хром та його сполуки»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «69113,38.» замінити цифрами
«65822,27.»
-5867- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять восьмий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

«Хром та його сполуки

69113,38».

-5868- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у

Відхилено

1800

№

379

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

двадцять п'ятому рядку таблиці навпроти слів
«Хром та його сполуки»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «69113,38.» замінити цифрами
«65822,27.»
-5869- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.1 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять п'ятому рядку таблиці навпроти
слів «Хром та його сполуки»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «69113,38.» замінити
цифрами «65822,27.»
-5870- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У пункті 37 розділу І слова та цифри:
«Азоту оксиди

2574,43

Аміак

482,84

Ангідрид сірчистий

2574,43

Ацетон

965,67

Бенз(о)пірен

3277278,63

Бутилацетат

579,84

Ванадію п’ятиокис

9656,78

Водень хлористий

96,99

Вуглецю окис

96,99

Вуглеводні

145,50

-5871- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Газоподібні фтористі сполуки 6373,91
Тверді речовини 96,99
Кадмію сполуки
20376,22
Марганець та його сполуки
20376,22 Нікель та його сполуки 103816,62
Озон 2574,43 Ртуть та її сполуки 109127,84

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1801

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Свинець та його сполуки
109127,84
Сірководень 8273,63 Сірковуглець 5376,59
-5872- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Спирт н-бутиловий 2574,43
Стирол
18799,08 Фенол 11685,10
Формальдегід
6373,91 Хром та його сполуки 69113,38»
замінити словами та цифрами:

380

243.2. Ставки податку за викиди в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднюючих
речовин (сполук), які не увійшли до пункту

«Азоту оксиди

2549,91

Аміак

478,24

Ангідрид сірчистий

2549,91

Ацетон

956,48

Бенз(о)пірен

3246066,45

Бутилацетат

574,32

Ванадію п’ятиокис

9564,81

Водень хлористий

96,06

-5873- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Вуглецю окис 96,06 Вуглеводні 144,11
Газоподібні фтористі сполуки
6313,21
Тверді речовини 96,06
Кадмію сполуки
20182,16
Марганець та його сполуки
20182,16 Нікель та його сполуки 102827,89
Озон 2549,91 Ртуть та її сполуки 108088,53
Свинець та його сполуки 108088,53
-5874- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Сірководень 8194,84
Сірковуглець
5325,38 Спирт н-бутиловий 2549,91 Стирол
18620,05 Фенол 11573,82 Формальдегід
6313,21 Хром та його сполуки 68455,16».
-5875- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1802

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

243.1 цієї статті та на які встановлено клас
небезпечності:

243.2. Ставки податку за викиди в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднюючих
речовин (сполук), які не увійшли до пункту
243.1 цієї статті та на які встановлено клас
небезпечності: Клас небезпечності Ставка
податку, гривень за 1 тонну I 17536,45 II
4016,14 III 598,43 IV 138,60
-5876- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 243.2. статті 243 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«243.2. Ставки податку за викиди в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднюючих
речовин (сполук), які не увійшли до пункту
243.1 цієї статті та на які встановлено клас
небезпечності:

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

I

17525,35

II

4011,09

III

568,3

IV

126,67.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

381
Клас небезпечності
Ставка податку, гривень за 1 тонну
382

-5877- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
I
18413,24

Відхилено

Абзац тридцять перший пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«I

17974,83.»

-5878- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

1803

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки податку
для класу небезпечності І змінити на
«18325,56»
-5879- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац тридцять перший пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«I

18413,24».

-5880- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «І»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «18413,24» замінити цифрами
«17536,42»
-5881- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять перший пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«I

18413,24».

-5882- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «І»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «18413,24» замінити цифрами
«17536,42»
-5883- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у першому рядку навпроти «І»:

Відхилено

Відхилено

1804

№

Редакція, прийнята в першому читанні

383
II
4216,92

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «18413,24» замінити
цифрами «17536,42»
-5884- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац тридцять другий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції «II
4116,51».
-5885- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки податку
для класу небезпечності ІІ змінити на
«4196,83»
-5886- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Абзац тридцять другий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«II

4216,92».

-5887- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «ІІ»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «4216,92» замінити цифрами
«4016,11»
-5888- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять другий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«II

4216,92».

-5889- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

1805

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «ІІ»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «4216,92» замінити цифрами
«4016,11»
-5890- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у другому рядку навпроти «ІІ»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «4216,92» замінити
цифрами «4016,11»
-5891- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

384
III
628,32

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять третій пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«III

613,36».

-5892- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки податку
для класу небезпечності ІІІ змінити на
«625,33»
-5893- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

1. Абзац тридцять третій пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«III

628,32».

-5894- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у

Відхилено

1806

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

третьому рядку навпроти «ІІІ»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «628,32» замінити цифрами
«598,40»
-5895- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац тридцять третій пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«III

628,32».

-5896- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «ІІІ»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «628,32» замінити цифрами
«598,40»
-5897- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у третьому рядку навпроти «ІІІ»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «628,32» замінити
цифрами «598,40»
-5898- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

385
IV
145,50.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять четвертий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«IV

142,03.».

-5899- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки податку

1807

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

для класу небезпечності ІV змінити на
«144,81»
-5900- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки податку
для класу небезпечності ІV змінити на
«142,03»;
-5901- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Абзац тридцять четвертий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«IV

145,50.»

-5902- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку навпроти «ІV»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за
тонну» цифри «145,50» замінити цифрами
«138,57»
-5903- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять четвертий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

«IV

145,50.»

-5904- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку навпроти «ІV»: у стовпці із
заголовком «Ставка податку, гривень за

Відхилено

1808

№

386

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

тонну» цифри «145,50» замінити цифрами
«138,57»
-5905- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.2 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «ІV»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «145,50» замінити
цифрами «138,57»
-5906- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 37 розділу І цифри:
«I

18413,24

II

4216,92

III

628,32

IV

145,50»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

замінити цифрами:
«I

17974,83

II

4116,51

III

613,36

IV

142,03».

-5907- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
У пункті 37 розділу І цифри:
«I

18413,24

II

4216,92

III

628,32

IV

145,50»

Відхилено

замінити цифрами:

1809

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«I

18062,51

II

4136,59

III

616,35

IV

142,73».

-5908- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У пункті 37 розділу І цифри:
«I

18413,24

II

4216,92

III

628,32

IV

145,50»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

замінити цифрами:

387

243.3. Для забруднюючих речовин
(сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї
статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю),
ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів
впливу
таких
речовин
(сполук)
в
атмосферному повітрі населених пунктів:

«I

18237,88

II

4176,75

III

622,34

IV

144,11».

-5909- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
243.3. Для забруднюючих речовин
(сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї
статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю),
ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів
впливу
таких
речовин
(сполук)
в
атмосферному повітрі населених пунктів:

Відхилено

1810

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Орієнтовно
безпечний
рівень впливу речовин
(сполук), міліграмів на 1
куб. метр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

738187,88

0,0001—0,001 (включно)

63247,97

Понад
(включно)

0,001—0,01

8737,10

Понад
(включно)

0,01—0,1

2451,86

Понад 0,1

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

92,39

-5910- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 243.3. статті 243 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«243.3. Для забруднюючих речовин
(сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї
статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю),
ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів
впливу
таких
речовин
(сполук)
в
атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовно безпечний
рівень впливу речовин
(сполук), міліграмів на 1
куб. метр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

738187,86

0,0001 - 0,001 (включно)

63247,95

Понад 0,001
(включно)

-

0,01

8737,07

Понад
0,01
(включно)

-

0,1

2451,84

Відхилено

1811

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Понад 0,1

388
Орієнтовно безпечний рівеньвпливу
речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр
Ставка податку,гривень за 1 тонну

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

92,37.

-5911- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
У пункті 37 розділу І слова та цифри:
«Менше ніж 0,0001

775097,25

0,0001—0,001 (включно)

66410,35

Понад
(включно)

0,001—0,01

9173,92

Понад
(включно)

0,01—0,1

2574,43

Понад 0,1

Відхилено

96,99»

замінити словами та цифрами:
«Менше ніж 0,0001

756642,56

0,0001—0,001 (включно)

64829,15

Понад
(включно)

0,001—0,01

8955,50

Понад
(включно)

0,01—0,1

2513,14

Понад 0,1

389

94,68».

-5912- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Менше ніж 0,0001
775097,25

Відхилено

Абзац тридцять сьомий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Менше ніж 0,0001

752951,62».

-5913- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після п.
37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу

1812

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

речовин (сполук) менше 0,0001 встановити у
ромірі «771406,31»
-5914- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) менше 0,0001 встановити у
ромірі «752951,62»;
-5915- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Абзац тридцять сьомий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Менше ніж 0,0001

775097,25»

.
-5916- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «Менше 0,0001»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «775097,25»
замінити цифрами «738187,86»
-5917- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять сьомий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«Менше ніж 0,0001

775097,25».

-5918- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «Менше 0,0001»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «775097,25»
замінити цифрами «738187,86»

Відхилено

1813

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5919- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у першому рядку навпроти «Менше
0,0001»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «775097,25»
замінити цифрами «738187,86»
-5920- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

390
0,0001—0,001 (включно)
66410,35

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять воьмий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«0,0001—0,001
(включно)

64829,15».

-5921- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) 0,0001 – 0,001 встановити у
ромірі «66094,11»
-5922- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) 0,0001 – 0,001 встановити у
ромірі «64829,15»;
-5923- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац тридцять сьомий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«0,0001 - 0,001 (включно)

66410,35».

1814

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5924- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «0,0001 – 0,001
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «66410,35»
замінити цифрами «63247,95»
-5925- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять сьомий пункту 37 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«0,0001 - 0,001 (включно)

66410,35».

-5926- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «0,0001 – 0,001
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «66410,35»
замінити цифрами «63247,95»
-5927- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у другому рядку навпроти «0,0001 – 0,001
(включно)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «66410,35» замінити
цифрами «63247,95»
-5928- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

391
Понад 0,001—0,01 (включно)
9173,92

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять дев’ятий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

1815

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«Понад
(включно)

0,001—0,01

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8955,50».

-5929- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) 0,001 – 0,01 встановити у
ромірі «9130,24»
-5930- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) 0,001 – 0,01 встановити у
ромірі «8955,50»;
-5931- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац тридцять восьмий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Понад 0,001
(включно)

-

0,01

9173,92».

-5932- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «0,001 – 0,01
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «9173,92»
замінити цифрами «8737,07»
-5933- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять восьмий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

1816

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Понад 0,001
(включно)

-

0,01

Понад 0,01—0,1 (включно)
2574,43

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9173,92».

-5934- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «0,001 – 0,01
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «9173,92»
замінити цифрами «8737,07»
-5935- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у третьому рядку навпроти «0,001 – 0,01
(включно)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «9173,92» замінити
цифрами «8737,07»
-5936- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

392

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац сороковий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Понад
(включно)

0,01—0,1

2513,14».

-5937- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) 0,01 – 0,1 встановити у
ромірі «2562,17»
-5938- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У

1817

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) 0,01 – 0,1 встановити у
ромірі «94,68»;
-5939- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац тридцять дев’ятий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Понад 0,01
(включно)

-

0,1

2574,43».

-5940- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку навпроти «0,01 – 0,1
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «2574,43»
замінити цифрами «2451,84»
-5941- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять дев’ятий пункту 37
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

«Понад 0,01
(включно)

-

0,1

2574,43».

-5942- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку навпроти «0,01 – 0,1
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за тонну» цифри «2574,43»
замінити цифрами «2451,84»

Відхилено

1818

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5943- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «0,01 – 0,1
(включно)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «2574,43» замінити
цифрами «2451,84»
-5944- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

393
Понад 0,1
96,99.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац сорок перший пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Понад 0,1

94,68».

-5945- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) понад 0,1 встановити у
ромірі «96,53»
-5946- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сороковий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Понад 0,1

96,99».

-5947- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «0,1 – більше 10»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «96,99.» замінити
цифрами «92,37.»

Відхилено

1819

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5948- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац сороковий пункту 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Понад 0,1

394

243.4. Ставка податку за викиди двоокису
вуглецю становить 30 гривень за 1 тонну.”.

96,99».

-5949- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «0,1 – більше 10»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «96,99.» замінити
цифрами «92,37.»
-5950- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.3 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «0,1 – більше
10»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за тонну» цифри «96,99.» замінити
цифрами «92,37.»
-5951- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 243.4 ст. 243 ПКУ викласти у такій
релакції: "243.4. Ставка податку за викиди
двоокису вуглецю становить 15 гривень за 1
тонну".
-5952- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 243.4 цифри «30,00» замінити на цифри
«15»
-5953- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

243.4. Ставка податку за викиди двоокису
вуглецю становить 15 гривень за 1 тонну.”.

1820
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-5954- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзац сорок перший 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«243.4. Ставка податку за викиди
двоокису вуглецю становить 30 гривень за 1
тонну.».
-5955- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункт 243.4 статті 243 Податкового
кодексу України цифри «30,00» замінити
цифрами «15,00».
-5956- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.
№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.
Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич
О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)
У пункті 243.4 статті 243 ПКУ цифри «30»
замінити цифрами «150».
-5957- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1821

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У пункті 243.4 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
цифри «30,00» замінити цифрами «10,00»
-5958- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац сорок перший 37 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«243.4. Ставка податку за викиди
двоокису вуглецю становить 30 гривень за 1
тонну.».
-5959- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 37 розділу І проекту викласти в
такій редакції:
"37. Пункти 243.1—243.4 статті 243
викласти в такій редакції:
"243.1. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря окремих забруднюючих
речовин
стаціонарними
джерелами
забруднення:

Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Азоту оксиди

2452

Аміак

460

Ангідрид сірчистий

2452

Ацетон

920

Бенз(о)пірен

3121218

Бутилацетат

553

Ванадію п’ятиокис

9197

Водень хлористий

93

Вуглецю окис

93

Вуглеводні

139

1822

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Газоподібні
сполуки

фтористі

93

Кадмію сполуки

19406

та

його

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6071

Тверді речовини

Марганець
сполуки

Висновки, обґрунтування

19406

Нікель та його сполуки

98873

Озон

2452

Ртуть та її сполуки

103932

Свинець та його сполуки

103932

Сірководень

7880

Сірковуглець

5121

Спирт н-бутиловий

2452

Стирол

17904

Фенол

11129

Формальдегід

6071

Хром та його сполуки

65823.

243.2. Ставки податку за викиди в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднюючих
речовин (сполук), які не увійшли до пункту
243.1 цієї статті та на які встановлено клас
небезпечності:
Клас небезпечності

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

I

17537

II

4017

III

599

1823

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
IV

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

139.

243.3. Для забруднюючих речовин
(сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї
статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю),
ставки податку застосовуються залежно від
установлених орієнтовно безпечних рівнів
впливу
таких
речовин
(сполук)
в
атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовно
безпечний
рівень впливу речовин
(сполук), міліграмів на 1
куб. метр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

738188

0,0001—0,001 (включно)

63248

Понад
(включно)

0,001—0,01

8738

Понад
(включно)

0,01—0,1

2452

Понад 0,1

93.

243.4. Ставка податку за викиди двоокису
вуглецю становить 30 гривень за 1 тонну";
-5960- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 37 розділу І проекту виключити;
-5961- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 243.4. статті 243 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«243.4. Ставка податку за викиди
двоокису вуглецю становить 11,50 гривень за
1 тонну.»
-5962- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

1824

№

395

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 243.4 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
цифри «30,00» замінити цифрами «10,00»
-5963- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 243.4 статті 243 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
цифри «30,00» замінити цифрами «10,00»
-5964- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Азоту оксиди замінити на «2562,17»
-5965- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Аміаку замінити на «480,54»
-5966- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ангідриду сірчистого замінити на
«2562,17»
-5967- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ацетону замінити на «961,08»
-5968- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Бенз(о)пірену замінити на «3261672,54»
-5969- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У

1825

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Бутилацетату замінити на «577,08»
-5970- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ванадію п’ятиокису замінити на
«9610,79»
-5971- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Водню хлористого замінити на «96,53»
-5972- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Вуглецю окису замінити на «96,53»
-5973- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Вуглеводню замінити на «144,81»
-5974- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Газоподібних фтористих сполук замінити
на «6343,56»
-5975- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Твердих речовин замінити на «96,53»
-5976- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У

1826

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Кадмію сполук замінити на «20279,19»
-5977- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Марганцю та його сполук замінити на
«20279,19»
-5978- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Нікелю та його сполук замінити на
«103322,25»
-5979- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Озону замінити на «2562,17»
-5980- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ртуті та її сполук замінити на «108608,19»
-5981- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Свинцю та його сполук замінити на
«108608,19»
-5982- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Сірководню замінити на «8234,23»
-5983- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У

1827

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Сірковуглець замінити на «5350,99»
-5984- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Спирту н-бутилового замінити на
«2562,17»
-5985- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Стиролу замінити на «18709,57»
-5986- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Фенолу замінити на «11629,46»
-5987- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Формальдегіду замінити на «6343,56»
-5988- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.37 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Хрому та його сполук замінити на
«68784,27»
-5989- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Аміаку замінити на «471,35»;
-5990- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:

1828

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Ангідриду сірчистого замінити на
«2513,14»;
-5991- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Ацетону замінити на «942,68»;
-5992- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Бенз(о)пірену замінити на
«3199248,18»;
-5993- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Бутилацетату замінити на
«566,04»;
-5994- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Ванадію п’ятиокису замінити на
«9426,85»;
-5995- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Водню хлористого замінити на
«94,68»;
-5996- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Вуглецю окису замінити на
«94,68»;

1829

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-5997- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доп;овнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Вуглеводню замінити на
«142,03»;
-5998- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Газоподібних фтористих сполук
замінити на «6222,15»;
-5999- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Твердих речовин замінити на
«94,68»;
-6000- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Кадмію сполук замінити на
«19891,07»;
-6001- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Марганцю та його сполук
замінити на «19891,07»;
-6002- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Нікелю та його сполук замінити
на «101344,79»;
-6003- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1830

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Озону замінити на «2513,14»;
-6004- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Ртуті та її сполук замінити на
«106529,56»;
-6005- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Свинцю та його сполук замінити
на «106529,56»;
-6006- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Сірководню замінити на
«8076,64»;
-6007- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Сірковуглецю замінити на
«5248,57»;
-6008- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Спирту н-бутилового замінити на
«2513,14»;
-6009- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:

1831

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«У абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки
податку для класу небезпечності ІV змінити
на «142,03»;
-6010- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) менше 0,0001
встановити у ромірі «752951,62»;
-6011- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) 0,0001 – 0,001
встановити у ромірі «64829,15»;
-6012- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) 0,001 – 0,01
встановити у ромірі «8955,50»;
-6013- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) 0,01 – 0,1 встановити
у ромірі «2513,14»;
-6014- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) 0,01 – 0,1 встановити
у ромірі «94,68»;
-6015- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1832

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Стиролу замінити на «18351,49»;
-6016- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Фенолу замінити на «11406,89»;
-6017- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Формальдегіду замінити на
«6222,15»;
-6018- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Хрому та його сполук замінити на
«67467,83»;
-6019- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Азот амонійний»
встановити у розмірі «1650,74» гривень за
тону;
-6020- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 243.4 цифри «30,00» замінити на
цифри «15»
-6021- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Аміаку замінити на «478,24»

1833

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6022- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ангідриду сірчистого замінити на
«2525,40»
-6023- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Ацетону замінити на «956,48»
-6024- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Бенз(о)пірену замінити на
«3246066,45»
-6025- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Бутилацетату замінити на
«574,32»
-6026- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Ванадію п’ятиокису замінити на
«9564,81»
-6027- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Водню хлористого замінити на
«96,06»
-6028- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:

1834

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Вуглецю окису замінити на
«96,06»
-6029- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 243.4 цифри «30,00» замінити на цифри
«20»;
-6030- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Вуглеводню замінити на «144,11»
-6031- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Азоту оксиди замінити на «2513,14»;
-6032- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Газоподібних фтористих сполук
замінити на «6313,21»
-6033- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Аміаку замінити на «471,35»;
-6034- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Твердих речовин замінити на
«96,06»
-6035- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У

1835

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ангідриду сірчистого замінити на
«2513,14»;
-6036- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ацетону замінити на «942,68»;
-6037- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Бенз(о)пірену замінити на «3199248,18»;
-6038- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Кадмію сполук замінити на
«20182,167»
-6039- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Бутилацетату замінити на «566,04»;
-6040- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ванадію п’ятиокису замінити на
«9426,85»;
-6041- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Марганцю та його сполук
замінити на «20182,16»
-6042- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1836

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Водню хлористого замінити на «94,68»;
-6043- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Вуглецю окису замінити на «94,68»;
-6044- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Нікелю та його сполук замінити
на «102827,89»
-6045- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Вуглеводню замінити на «142,03»;
-6046- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Газоподібних фтористих сполук замінити
на «6222,15»;
-6047- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Озону замінити на «2549,91»
-6048- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

.Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Твердих речовин замінити на «94,68»;
-6049- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1837

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Кадмію сполук замінити на «19891,07»;
-6050- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Ртуті та її сполук замінити на
«108088,53»
-6051- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Марганцю та його сполук замінити на
«19891,07»;
-6052- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

.Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Нікелю та його сполук замінити на
«101344,79»;
-6053- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Свинцю та його сполук замінити
на «108088,53»
-6054- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

.Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Озону замінити на «2513,14»;
-6055- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Ртуті та її сполук замінити на «106529,56»;

1838

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6056- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки
податку для класу небезпечності І змінити на
«18237,88»
-6057- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Свинцю та його сполук замінити на
«106529,56»;
-6058- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Сірководню замінити на «8076,64»;
-6059- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Сірковуглецю замінити на «5248,57»;
-6060- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки
податку для класу небезпечності ІІ змінити на
«4176,75»
-6061- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Спирту нбутилового замінити на
«2513,14»;
-6062- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У

1839

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Стиролу замінити на «18351,49»;
-6063- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки
податку для класу небезпечності ІІІ змінити на
«622,34»
-6064- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Фенолу замінити на «11406,89»;
-6065- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

.Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Формальдегіду замінити на «6222,15»;
-6066- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки податку
для Хрому та його сполук замінити на
«67467,83»;
-6067- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки податку
для класу небезпечності І змінити на
«18150,19»;
-6068- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки
податку для класу небезпечності ІV змінити
на «144,11»
-6069- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1840

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки податку
для класу небезпечності ІІ змінити на
«4156,67»;
-6070- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки податку
для класу небезпечності ІІІ змінити на
«619,34»;
-6071- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.2. розмір ставки податку
для класу небезпечності ІV змінити на
«143,42»;
-6072- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) менше 0,0001 встановити у
розмірі «764024,44»;
-6073- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) 0,0001 – 0,001 встановити у
розмірі «65461,63»;
-6074- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) 0,001 – 0,01 встановити у
розмірі «9042,87»;
-6075- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1841

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

.Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) 0,01 – 0,1 встановити у
розмірі «2537,65»;
-6076- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставкиу податку
для орієнтовнобезпечного рівня впливу
речовин (сполук) понад 0,1 встановити у
розмірі «95,60»
-6077- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Сірководню замінити на
«8194,84»
-6078- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Сірковуглецю замінити на
«5325,38»
-6079- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Спирту н-бутилового замінити на
«2549,91»
-6080- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Стиролу замінити на «18620,05»
-6081- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:

1842

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Фенолу замінити на «11573,82»
-6082- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Формальдегіду замінити на
«6313,21»
-6083- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Хрому та його сполук замінити на
«68455,16»
-6084- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) менше 0,0001
встановити у розмірі «767715,37»
-6085- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) 0,0001 – 0,001
встановити у розмірі «65777,87»
-6086- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) 0,001 – 0,01
встановити у розмірі «9086,55»
-6087- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:

1843

№

396

Редакція, прийнята в першому читанні

38. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245
викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) 0,01 – 0,1 встановити
у розмірі «2549,91»
-6088- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.3. розмір ставки
податку для орієнтовнобезпечного рівня
впливу речовин (сполук) понад 0,1 встановити
у розмірі «96,06»
-6089- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 243.4 цифри «30,00» замінити на
цифри «23,5»
-6090- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 38 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
68. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245
викласти в такій редакції: “245.1. Ставки
податку за скиди окремих забруднюючих
речовин у водні об’єкти:

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

68. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245
викласти в такій редакції:
“245.1. Ставки податку за скиди окремих
забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку,гривень
за 1 тонну

Азот амонійний

12883,84

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5156,8

Завислі речовини

369,52

Нафтопродукти

75792,4

Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку,гривень
за 1 тонну

Азот амонійний

12883,84

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5156,8

Завислі речовини

369,52

Нітрати

1108,56

Нафтопродукти

75792,4

Нітрити

63278,16

Нітрати

1108,56

Сульфати

369,52

Нітрити

63278,16

Фосфати

10297,44

Сульфати

369,52

Хлориди

369,52

1844

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Фосфати

10297,44

Хлориди

369,52

Висновки, обґрунтування

245.2. Ставки податку за скиди у водні
об’єкти забруднюючих речовин, які не
увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які
встановлено
гранично
допустиму
концентрацію або орієнтовно безпечний
рівень впливу:

245.2. Ставки податку за скиди у водні
об’єкти забруднюючих речовин, які не
увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які
встановлено
гранично
допустиму
концентрацію або орієнтовно безпечний
рівень впливу:
Гранично
допустима
концентрація
забруднюючих речовин
або орієнтовно безпечний
рівень впливу, міліграмів
на 1 літр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

До 0,001 (включно)

1349948,0

Понад
(включно)

978777,84

0,001—0,1

Понад 0,1—1 (включно)

168741,52

Понад 1—10 (включно)

17173,04

Понад 10

3437,76”.

-6091- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Гранично
допустима
концентрація
забруднюючих речовин
або орієнтовно безпечний
рівень впливу, міліграмів
на 1 літр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

До 0,001 (включно)

1349948,0

Понад
(включно)

978777,84

0,001—0,1

Понад 0,1—1 (включно)

168741,52

Понад 1—10 (включно)

17173,04

Понад 10

3437,76”.

Відхилено

У пункті 38 розділу І слова та цифри:
«Азот амонійний

12883,84

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5156,8

Завислі речовини

369,52

Нафтопродукти

75792,4

Нітрати

1108,56

Нітрити

63278,16

Сульфати

369,52

1845

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Фосфати

10297,44

Хлориди

369,52»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити словами та цифрами:
«Азот амонійний

3220,96

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

1289,2

Завислі речовини

92,38

Нафтопродукти

18948,1

Нітрати

277,14

Нітрити

15819,54

Сульфати

92,38

Фосфати

2574,36

Хлориди

92,38».

-6092- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
245.1. Ставки податку за скиди окремих
забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Азот амонійний

1611,48

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

645,61

Відхилено

1846

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Завислі речовини

48,20

Нафтопродукти

9495,21

Нітрати

139,81

Нітрити

7910,77

Сульфати

46,82

Фосфати

1289,18

Хлориди

48,21

Висновки, обґрунтування

-6093- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 38 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-6094- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Азоту оксиди замінити на
«2513,14»;
-6095- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

вилучити пункт 38 розділу І Законопроєкту
(зміни до пунктів 245.1 і 245.2 статті 245
Податкового кодексу України)
-6096- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У пункті 38 розділу І слова та цифри:
«До 0,001 (включно)

1349948,0

Понад
(включно)

978777,84

0,001—0,1

Понад 0,1—1 (включно)

168741,52

Понад 1—10 (включно)

17173,04

Понад 10

3437,76»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

замінити словами та цифрами:
«До 0,001 (включно)

506230,5

1847

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Понад
(включно)

0,001—0,1

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

367041,69

Понад 0,1—1 (включно)

63278,07

Понад 1—10 (включно)

6439,89

Понад 10

1289,16».

-6097- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 38 Розділу І законопроекту –
виключити.
-6098- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 38 розділу І слова та цифри:

Відхилено

«Азот амонійний

12883,84

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5156,8

Завислі речовини

369,52

Нафтопродукти

75792,4

Нітрати

1108,56

Нітрити

63278,16

Сульфати

369,52

Фосфати

10297,44

Хлориди

369,52

замінити словами та цифрами:
«Азот амонійний

4831,44

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

1933,8

1848

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Завислі речовини

138,57

Нафтопродукти

28422,15

Нітрати

415,71

Нітрити

23729,31

Сульфати

138,57

Фосфати

3861,54

Хлориди 138,57
-6099- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 38 Розділу І викласти в такій
редакції:
Стаття 245. Ставки податку за скиди
забруднюючих речовин у водні об'єкти 245.1.
Ставки
податку
за
скиди
окремих
забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Азот амонійний

14494.32

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5801.4

Завислі речовини

415.71

Нафтопродукти

85266.5

Нітрати

1247.13

Нітрити

71187.93

Сульфати

415.71

Фосфати

11584.62

Хлориди

415.71

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

245.2. Ставки податку за скиди у водні
об’єкти забруднюючих речовин, які не
увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які

1849

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

встановлено
гранично
допустиму
концентрацію або орієнтовно безпечний
рівень впливу:
Гранично
допустима
концентрація
забруднюючих речовин
або орієнтовно безпечний
рівень впливу, міліграмів
на 1 літр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

До 0,001 (включно)

1518691.5

Понад
(включно)

1101125.1

0,001-0,1

Понад 0,1-1 (включно)

189832.21

Понад 1-10 (включно)

19319.67

Понад 10

3867.48

-6100- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 38 розділу І слова та цифри:
«Азот амонійний

12883,84

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5156,8

Завислі речовини

369,52

Нафтопродукти

75792,4

Нітрати

1108,56

Нітрити

63278,16

Сульфати

369,52

Фосфати

10297,44

Хлориди

369,52»

Відхилено

замінити словами та цифрами:

1850

№

397

Редакція, прийнята в першому читанні

“245.1. Ставки податку за скиди окремих
забруднюючих речовин у водні об’єкти:

Пропозиції та поправки до проекту
«Азот амонійний

6441,92

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

2578,4

Завислі речовини

184,76

Нафтопродукти

37896,2

Нітрати

554,28

Нітрити

31639,08

Сульфати

184,76

Фосфати

5148,72

Хлориди

184,76».

-6101- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

викласти в такій редакції: «245.1. Ставки
податку за скиди окремих забруднюючих
речовин у водні об’єкти:
Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Азот амонійний

1610,48

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

644,6

Завислі речовини

46,19

Нафтопродукти

9474,05

Нітрати

138,57

Нітрити

7909,77

Сульфати

46,19

Фосфати

1287,18

Хлориди

46,19.

1851

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6102- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
У пункті 38 законопроекту щодо внесення
змін до пункту 245.1 ст. 245 ПКУ «Ставки
податку за скиди забруднюючих речовин у
водні об'єкти» - зміни вилучити.
-6103- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 245.1. статті 245 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«245.1. Ставки податку за скиди окремих
забруднюючих речовин у водні об’єкти:

Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Азот амонійний

1609,36

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

636,8

Завислі речовини

43,18

Нафтопродукти

9472,08

Нітрати

136,51

Нітрити

7902,66

Сульфати

43,15

Фосфати

1273,16

Хлориди

41,17

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

398
Найменування забруднюючої речовини
Ставка податку,гривень за 1 тонну
-6104- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

399
Азот амонійний
12883,84

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.1. Податкового

1852

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

кодексу України для показника «Азот
амонійний» встановити ставку податку у
розмірі «6441,92» гривень за тонну.
-6105- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.1. Податкового кодексу
України для показника «Азот амонійний»
встановити ставку податку у розмірі
«6441,92» гривень за тонну.
-6106- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Азот амонійний» встановити у
розмірі «1650,74» гривень за тону;
-6107- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац четвертий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Азот амонійний

8052,4».

-6108- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «Азот амонійний»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «12883,84»
замінити цифрами «1610,48»
-6109- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац четвертий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Азот амонійний

8052,4».

-6110- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

1853

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці 4 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «12883,84» замінити
цифрою «12900»;
-6111- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «Азот амонійний»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «12883,84»
замінити цифрами «1610,48»
-6112- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у першому рядку навпроти «Азот
амонійний»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «12883,84»
замінити цифрами «1610,48»
-6113- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

400
Органічні речовини (за показниками
біохімічного споживання кисню (БСК 5)
5156,8

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.1. Податкового
кодексу України для показника «Органічні
речовини (за показниками біохімічного
споживання кисню (БСК 5)» встановити
ставку податку у розмірі «2578,40» гривень за
тонну.
-6114- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.1. Податкового кодексу
України для показника «Органічні речовини
(за показниками біохімічного споживання
кисню (БСК 5)» встановити ставку податку у
розмірі «2578,40» гривень за тонну.
-6115- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1854

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Органічні речовини (за
показниками біохімічного споживання кисню
(БСК 5)» встановити у розмірі «660,72»
гривень за тону
-6116- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзац п’ятий пункту 38 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

І

3223».

-6117- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «Органічні речовини
(за показниками біохімічного споживання
кисню (БСК 5)»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за 1 тонну» цифри
«5156,8» замінити цифрами «644,6»
-6118- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

5 Абзац п’ятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

3223».

-6119- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 5 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «5156,8» замінити
цифрою «5200»;

1855

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6120- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «Органічні речовини
(за показниками біохімічного споживання
кисню (БСК 5)»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за 1 тонну» цифри
«5156,8» замінити цифрами «644,6»
-6121- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у другому рядку навпроти «Органічні
речовини (за показниками біохімічного
споживання кисню (БСК 5)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «5156,8» замінити
цифрами «644,6»
-6122- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

401
Завислі речовини
369,52

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.1. Податкового
кодексу України для показника «Завислі
речовини» встановити ставку податку у
розмірі «184,76» гривень за тонну.».
-6123- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.1. Податкового кодексу
України для показника «Завислі речовини»
встановити ставку податку у розмірі «184,76»
гривень за тонну.
-6124- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки

1856

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

податку для «завислі речовини» встановити у
розмірі «47,34» гривень за тону
-6125- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац шостий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Завислі речовини

230,95».

-6126- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «Завислі речовини»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «369,52» замінити
цифрами «46,19»
-6127- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац шостий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Завислі речовини

230,95».

-6128- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 6 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «369,52» замінити
цифрою «370»;
-6129- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «Завислі речовини»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «369,52» замінити
цифрами «46,19»

Відхилено

Відхилено

1857

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6130- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у третьому рядку навпроти «Завислі
речовини»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «369,52» замінити
цифрами «46,19»
-6131- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

402
Нафтопродукти
75792,4

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.1. Податкового
кодексу
України
для
показника
«Нафтопродукти» встановити ставку податку
у розмірі «37896,20» гривень за тонну.».
-6132- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.1. Податкового кодексу
України для показника «Нафтопродукти»
встановити ставку податку у розмірі
«37896,20» гривень за тонну.
-6133- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Нафтопродукти» встановити у
розмірі «9710,90» гривень за тону
-6134- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 38 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«Нафтопродукти

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

47370,25»

.
-6135- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

1858

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому
рядку
навпроти
«Нафтопродукти»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за 1 тонну» цифри
«75792,4» замінити цифрами «9474,05»
-6136- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац сьомий пункту 38 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:

«Нафтопродукти

47370,25».

У абзаці 7 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «75792,4» замінити
цифрою «75800»;
-6138- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому
рядку
навпроти
«Нафтопродукти»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за 1 тонну» цифри
«75792,4» замінити цифрами «9474,05»
-6139- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
четвертому
рядку
навпроти
«Нафтопродукти»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «75792,4» замінити
цифрами «9474,05»
-6140- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Нітрати
1108,56

Відхилено

І

-6137- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

403

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.1. Податкового

1859

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

кодексу України для показника «Нітрати»
встановити ставку податку у розмірі «554,28»
гривень за тонну.».
-6141- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.1. Податкового кодексу
України для показника «Нітрати» встановити
ставку податку у розмірі «554,28» гривень за
тонну.
-6142- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац восьмий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Нітрати

692,85».

-6143- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «Нітрати»: у стовпці
із заголовком «Ставка податку, гривень за 1
тонну» цифри «1108,56» замінити цифрами
«138,57»
-6144- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац восьмий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Нітрати

692,85».

-6145- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 8 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «1108,56» замінити
цифрою «1110»;
-6146- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

1860

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «Нітрати»: у стовпці
із заголовком «Ставка податку, гривень за 1
тонну» цифри «1108,56» замінити цифрами
«138,57»
-6147- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Нітрати»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «1108,56» замінити
цифрами «138,57»
-6148- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

404
Нітрити
63278,16

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.1. Податкового
кодексу України для показника «Нітрити»
встановити ставку податку у розмірі
«31639,08» гривень за тонну.».
-6149- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.1. Податкового кодексу
України для показника «Нітрити» встановити
ставку податку у розмірі «31639,08» гривень
за тонну.
-6150- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Нітрити

39548,85».

-6151- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

1861

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шостому рядку навпроти «Нітрити»: у стовпці
із заголовком «Ставка податку, гривень за 1
тонну» цифри «63278,16» замінити цифрами
«7909,77»
-6152- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Нітрити

39548,85».

-6153- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 9 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «63278,16» замінити
цифрою «63300»;
-6154- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шостому рядку навпроти «Нітрити»: у стовпці
із заголовком «Ставка податку, гривень за 1
тонну» цифри «63278,16» замінити цифрами
«7909,77»
-6155- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у шостому рядку навпроти «Нітрити»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «63278,16»
замінити цифрами «7909,77»
-6156- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

405
Сульфати
369,52

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.1. Податкового
кодексу України для показника «Сульфати»

1862

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

встановити ставку податку у розмірі «184,76»
гривень за тонну.».
-6157- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.1. Податкового кодексу
України
для
показника
«Сульфати»
встановити ставку податку у розмірі «184,76»
гривень за тонну.
-6158- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац десятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Сульфати

230,95»

-6159- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сьомому рядку навпроти «Сульфати»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «369,52» замінити
цифрами «46,19»
-6160- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац десятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Сульфати

230,95»

-6161- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 10 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «369,52» замінити
цифрою «370»;
-6162- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

1863

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сьомому рядку навпроти «Сульфати»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «369,52» замінити
цифрами «46,19»
-6163- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Сульфати»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «369,52» замінити
цифрами «46,19»
-6164- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

406
Фосфати
10297,44

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.1. Податкового
кодексу України для показника «Фосфати»
встановити ставку податку у розмірі
«5148,72» гривень за тонну.».
-6165- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.1. Податкового кодексу
України для показника «Фосфати» встановити
ставку податку у розмірі «5148,72» гривень за
тонну.
-6166- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Фосфати

6435,9».

-6167- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

1864

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
восьмому рядку навпроти «Фосфати»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «10297,44»
замінити цифрами «1287,18»
-6168- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Фосфати

6435,9».

-6169- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 11 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «10297,44» замінити
цифрою «10300»;
-6170- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
восьмому рядку навпроти «Фосфати»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «10297,44»
замінити цифрами «1287,18»
-6171- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Фосфати»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «10297,44»
замінити цифрами «1287,18»
-6172- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

407
Хлориди
369,52

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.1. Податкового
кодексу України для показника «Хлориди»

1865

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

встановити ставку податку у розмірі «184,76»
гривень за тонну.».
-6173- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.1. Податкового кодексу
України для показника «Хлориди» встановити
ставку податку у розмірі «184,76» гривень за
тонну.
-6174- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац дванадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Хлориди

230,95».

-6175- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дев’ятому рядку навпроти «Хлориди»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «369,52.» замінити
цифрами «46,19.»
-6176- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Хлориди

230,95».

-6177- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 12 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «369,52» замінити
цифрою «370»;
-6178- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

1866

№

408

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дев’ятому рядку навпроти «Хлориди»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «369,52.» замінити
цифрами «46,19.»
-6179- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.1 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «Хлориди»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «369,52.» замінити
цифрами «46,19.»
-6180- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У пункті 38 розділу І слова та цифри:
Нітрати
«Азот амонійний

12883,84

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5156,8

Завислі речовини

369,52

Нафтопродукти

75792,4

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1108,56
Нітрити

63278,16

Сульфати

369,52

Фосфати

10297,44

Хлориди

369,52»

замінити словами та цифрами:
«Азот амонійний

8052,4

Органічні речовини (за
показниками

3223

1867

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

біохімічного споживання
кисню (БСК 5)
Завислі речовини

230,95

Нафтопродукти

47370,25

Нітрати

692,85

Нітрити

39548,85

Сульфати

230,95

Фосфати

6435,9

Хлориди

230,95».

-6181- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 38 розділу І слова та цифри:
«Азот амонійний

12883,84

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5156,8

Завислі речовини

369,52

Нафтопродукти

75792,4

Нітрати

1108,56

Нітрити

63278,16

Сульфати

369,52

Фосфати

10297,44

Хлориди

369,52»

Відхилено

замінити словами та цифрами:
«Азот амонійний

9662,88

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

3867,6

1868

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Завислі речовини

277,14

Нафтопродукти

56844,3

Нітрати

831,42

Нітрити

47458,62

Сульфати

277,14

Фосфати

7723,08

Хлориди

277,14».

-6182- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
У пункті 38 розділу І слова та цифри:
«Азот амонійний

12883,84

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5156,8

Завислі речовини

369,52

Нафтопродукти

75792,4

Нітрати

1108,56

Нітрити

63278,16

Сульфати

369,52

Фосфати

10297,44

Хлориди

369,52»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

замінити словами та цифрами:

«Азот амонійний

11273,36

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

4512,2

1869

№

409

Редакція, прийнята в першому читанні

245.2. Ставки податку за скиди у водні
об’єкти забруднюючих речовин, які не
увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які
встановлено
гранично
допустиму
концентрацію або орієнтовно безпечний
рівень впливу:

Пропозиції та поправки до проекту
Завислі речовини

323,33

Нафтопродукти

66318,35

Нітрати

969,99

Нітрити

55368,39

Сульфати

323,33

Фосфати

9010,26

Хлориди

323,33».

-6183- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
245.2. Ставки податку за скиди у водні
об’єкти забруднюючих речовин, які не
увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які
встановлено
гранично
допустиму
концентрацію або орієнтовно безпечний
рівень впливу:
Гранично
допустима
концентрація
забруднюючих речовин
або орієнтовно безпечний
рівень впливу, міліграмів
на 1 літр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

До 0,001 (включно)

168865,8

Понад
(включно)

122577,28

0,001—0,1

Понад 0,1—1 (включно)

21121,71

Понад 1—10 (включно)

2151,65

Понад 10

475,83

-6184- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

викласти в такій редакції: «245.2. Ставки
податку за скиди у водні об’єкти

1870

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забруднюючих речовин, які не увійшли до
пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено
гранично допустиму концентрацію або
орієнтовно безпечний рівень впливу:
Гранично
допустима
концентрація
забруднюючих речовин
або орієнтовно безпечний
рівень впливу, міліграмів
на 1 літр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

До 0,001 (включно)

168743,5

Понад
(включно)

122347,23

0,001-0,1

Понад 0,1-1 (включно)

21092,69

Понад 1-10 (включно)

2146,63

Понад 10

429,72.»;

-6185- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 245.2. статті 245 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«245.2. Ставки податку за скиди у водні
об’єкти забруднюючих речовин, які не
увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які
встановлено
гранично
допустиму
концентрацію або орієнтовно безпечний
рівень впливу:

Гранично
допустима
концентрація
забруднюючих речовин
або орієнтовно безпечний
рівень впливу, міліграмів
на 1 літр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

До 0,001 (включно)

168646,3

Відхилено

1871

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Понад
(включно)

410
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин або орієнтовно
безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр
Ставка податку, гривень за 1 тонну

0,001-0,1

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

122251,22

Понад 0,1-1 (включно)

21091,64

Понад 1-10 (включно)

2137,69

Понад 10

428,73

-6186- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
У пункті 38 розділу І слова та цифри:
«До 0,001 (включно)

1349948,0

Понад
(включно)

978777,84

0,001—0,1

Висновки, обґрунтування

Понад 0,1—1 (включно)

168741,52

Понад 1—10 (включно)

17173,04

Понад 10

3437,76»

Відхилено

замінити словами та цифрами:
«До 0,001 (включно)

674974

Понад
(включно)

489388,92

0,001—0,1

Понад 0,1—1 (включно)

84370,76

Понад 1—10 (включно)

8586,52

Понад 10

1718,88».

-6187- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 38 розділу І законопроекту
викласти в наступній редакції: 38. «Пункти
245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій
редакції: “245.1. Ставки податку за скиди
окремих забруднюючих речовин у водні
об’єкти:
Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

1872

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Азот амонійний

3220,96

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

1289,20

Завислі речовини

92,38

Нафтопродукти

18948,10

Нітрати

277,14

Нітрити

15819,54

Сульфати

92,38

Фосфати

2574,36

Хлориди

92,38

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

245.2. Ставки податку за скиди у водні
об’єкти забруднюючих речовин, які не
увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які
встановлено
гранично
допустиму
концентрацію або орієнтовно безпечний
рівень впливу:
Гранично
допустима
концентрація
забруднюючих речовин
або орієнтовно безпечний
рівень впливу, міліграмів
на 1 літр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

До 0,001 (включно)

337487,00

Понад
(включно)

244694,46

0,001—0,1

Понад 0,1—1 (включно)

42185,38

Понад 1—10 (включно)

4293,26

Понад 10

859,44”.

»;
-6188- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

411
До 0,001 (включно)
1349948,0

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У

1873

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

абзаці першому пункту 245.2. Податкового
кодексу України для показника «До 0,001
(включно)» встановити ставку податку у
розмірі «674974,00» гривень за тонну.».
-6189- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.2. Податкового кодексу
України для показника «До 0,001 (включно)»
встановити ставку податку у розмірі
«674974,00» гривень за тонну
-6190- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.2. для показника «До 0,001
(включно)» встановити ставку податку у
розмірі «172962,09» гривень за тонну;
-6191- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-6192- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«До 0,001 (включно)

843717,5».

-6193- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «До 0,001
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри
«1349948,0» замінити цифрами «168743,5»
-6194- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

1874

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«До 0,001 (включно)

У абзаці 15 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «1349948,0» замінити
цифрою «1349950,0»;
-6196- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «До 0,001
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри
«1349948,0» замінити цифрами «168743,5»
-6197- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у першому рядку навпроти «До 0,001
(включно)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «1349948,0»
замінити цифрами «168743,5»
-6198- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Понад 0,001—0,1 (включно)
978777,84

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

843717,5».

-6195- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

412

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.2. Податкового
кодексу України для показника «Понад 0,0010,1 (включно)» встановити ставку податку у
розмірі «489388,92» гривень за тонну.».
-6199- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.2. Податкового кодексу
України для показника «Понад 0,001-0,1
(включно)» встановити ставку податку у
розмірі «489388,92» гривень за тонну.
-6200- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1875

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.2. для показника «Понад
0,001-0,1» встановити ставку податку у
розмірі «125405,91» гривень за тонну;
-6201- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-6202- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Понад
(включно)

0,001-0,1

611736,15».

-6203- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «Понад 0,001-0,1
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри
«978777,84» замінити цифрами «122347,23»
-6204- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Понад
(включно)

0,001-0,1

611736,15».

-6205- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 16 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «978777,84» замінити
цифрою «978780,0»;
-6206- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

1876

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «Понад 0,001-0,1
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри
«978777,84» замінити цифрами «122347,23»
-6207- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у другому рядку навпроти «Понад 0,0010,1 (включно)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «978777,84»
замінити цифрами «122347,23»
-6208- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

413
Понад 0,1—1 (включно)
168741,52

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.2. Податкового
кодексу України для показника «Понад 0,1-1
(включно)» встановити ставку податку у
розмірі «84370,76» гривень за тонну.».
-6209- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.2. Податкового кодексу
України для показника «Понад 0,1-1
(включно)» встановити ставку податку у
розмірі «84370,76» гривень за тонну.
-6210- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.2. для показника «Понад
0,1-1» встановити ставку податку у розмірі
«21620,01» гривень за тонну;
-6211- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-6212- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

1877

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац сімнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Понад 0,1-1 (включно)

105463,45».

-6213- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «Понад 0,1-1
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри
«168741,52» замінити цифрами «21092,69»
-6214- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Понад 0,1-1 (включно)

105463,45».

-6215- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 17 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «168741,52» замінити
цифрою «168750,0»;
-6216- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «Понад 0,1-1
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри
«168741,52» замінити цифрами «21092,69»
-6217- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1878

№

Редакція, прийнята в першому читанні

414
Понад 1—10 (включно)
17173,04

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у третьому рядку навпроти «Понад 0,1-1
(включно)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «168741,52»
замінити цифрами «21092,69»
-6218- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.2. Податкового
кодексу України для показника «Понад 1-10
(включно)» встановити ставку податку у
розмірі «8586,52» гривень за тонну.».
-6219- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.2. Податкового кодексу
України для показника «Понад 1-10
(включно)» встановити ставку податку у
розмірі «8586,52» гривень за тонну.
-6220- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

1. Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.2. для показника «Понад
1-10» встановити ставку податку у розмірі
«2200,30» гривень за тонну;
-6221- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-6222- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Понад 1-10 (включно)

10733,15».

-6223- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у

Відхилено

1879

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

четвертому рядку навпроти «Понад 1-10
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри
«17173,04» замінити цифрами «2146,63»
-6224- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Понад 1-10 (включно)

10733,15».

-6225- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 18 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «17173,04» замінити
цифрою «17180,0»;
-6226- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку навпроти «Понад 1-10
(включно)»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри
«17173,04» замінити цифрами «2146,63»
-6227- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Понад 1-10
(включно)»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «17173,04»
замінити цифрами «2146,63»
-6228- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

415
Понад 10
3437,76”.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: «У
абзаці першому пункту 245.2. Податкового
кодексу України для показника «Понад 10»

1880

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

встановити ставку податку у розмірі
«1718,88» гривень за тонну.».
-6229- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У пункті 38 Розділу І законопроекту
додати новий підпункт такого змісту: У абзаці
першому пункту 245.2. Податкового кодексу
України для показника «Понад 10»
встановити ставку податку у розмірі
«1718,88» гривень за тонну.
-6230- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.2. для показника «Понад
10» встановити ставку податку у розмірі
«440,46» гривень за тонну;
-6231- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-6232- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Понад 10

2463,6».

-6233- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «Понад 10»: у стовпці
із заголовком «Ставка податку, гривень за 1
тонну» цифри «3437,76.» замінити цифрами
«429,72.»
-6234- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.

Відхилено

Відхилено

1881

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.
Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич
О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)
доповнити статтю 245 ПКУ пунктами
245.5 та 245.6 такого змісту:
«245.5. За обсяги скидів забруднюючих
речовин у водні об'єкти, які перевищують
ліміти скидання, встановлені у дозволі на
спеціальне
водокористування,
ставки
податку, зазначені у пунктах 245.1, 245.2 та
245.4 цієї статті, збільшуються у 10 разів.
245.6. За відсутності у водокористувача
дозволу на спеціальне водокористування зі
встановленими в ньому лімітами скидання
забруднюючих речовин у водні об’єкти,
податок справляється за весь обсяг
забруднюючих
речовин
за
ставками,
зазначеними у пунктах 245.1, 245.2 та 245.4
цієї статті, збільшеними у 10 разів».
-6235- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 38 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

«Понад 10

2463,6».

-6236- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

1882

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Органічні речовини (за
показниками біохімічного споживання кисню
(БСК 5)» встановити у розмірі «660,72»
гривень за тону
-6237- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «завислі речовини»
встановити у розмірі «47,34» гривень за тону
-6238- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Нафтопродукти»
встановити у розмірі «9710,90» гривень за
тону
-6239- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«До 0,001 (включно)» встановити ставку
податку у розмірі «172962,09» гривень за
тонну;
-6240- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«Понад 0,001-0,1» встановити ставку податку
у розмірі «125405,91» гривень за тонну;
-6241- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«Понад 0,1-1» встановити ставку податку у
розмірі «21620,01» гривень за тонну;

1883

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6242- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«Понад 1-10» встановити ставку податку у
розмірі «2200,30» гривень за тонну;
-6243- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«Понад 10» встановити ставку податку у
розмірі «440,46» гривень за тонну;
-6244- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 38 розділу І проекту виключити;
-6245- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 38 розділу І проекту викласти в
такій редакції:
"38. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245
викласти в такій редакції:
"245.1. Ставки податку за скиди окремих
забруднюючих речовин у водні об’єкти:

Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

Азот амонійний

12884

Органічні речовини (за
показниками
біохімічного споживання
кисню (БСК 5)

5157

Завислі речовини

370

Нафтопродукти

75793

Нітрати

1109

Нітрити

63279

Сульфати

370

1884

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Фосфати

10298

Хлориди

370

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

245.2. Ставки податку за скиди у водні
об’єкти забруднюючих речовин, які не
увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які
встановлено
гранично
допустиму
концентрацію або орієнтовно безпечний
рівень впливу:
Гранично
допустима
концентрація
забруднюючих речовин
або орієнтовно безпечний
рівень впливу, міліграмів
на 1 літр

Ставка податку, гривень
за 1 тонну

До 0,001 (включно)

1349948

Понад
(включно)

978778

0,001—0,1

Понад 0,1—1 (включно)

168742

Понад 1—10 (включно)

17173

Понад 10

3438";

-6246- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 19 пункту 38 Розділу I
законопроекту цифру «3437,76» замінити
цифрою «3440,0»;
-6247- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Азот амонійний» встановити у
розмірі «1666,85» гривень за тону;
-6248- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Органічні речовини (за

1885

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

показниками біохімічного споживання кисню
(БСК 5)» встановити у розмірі «667,16»
гривень за тону;
-6249- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «завислі речовини» встановити у
розмірі «47,81» гривень за тону;
-6250- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Нафтопродукти» встановити у
розмірі «9805,64» гривень за тону
-6251- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Нітрати» встановити у розмірі
«143,42» гривень за тону
-6252- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Нітрити» встановити у розмірі
«8186,61» гривень за тону
-6253- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Сульфати» встановити у розмірі
«47,81» гривень за тону
-6254- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Фосфати» встановити у розмірі
«1332,23» гривень за тону

1886
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6255- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Хлориди» встановити у розмірі
«47,81» гривень за тону
-6256- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.2. для показника «До 0,001
(включно)» встановити ставку податку у
розмірі «174649,52» гривень за тонну
-6257- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.2. для показника «Понад
0,001-0,1» встановити ставку податку у
розмірі «126629,38» гривень за тонну;
-6258- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.2. для показника «Понад
0,001-0,1» встановити ставку податку у
розмірі «21830,93» гривень за тонну
-6259- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Азот амонійний»
встановити у розмірі «1674,90» гривень за
тону
-6260- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Органічні речовини (за
показниками біохімічного споживання кисню
(БСК 5)» встановити у розмірі «670,38»
гривень за тону

1887
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6261- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «завислі речовини»
встановити у розмірі «48,04» гривень за тону
-6262- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Нафтопродукти»
встановити у розмірі «9853,01» гривень за
тону
-6263- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Нітрати» встановити у
розмірі «144,11» гривень за тону
-6264- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Нітрити» встановити у
розмірі «8226,16 гривень за тону
-6265- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Сульфати» встановити у
розмірі «48,04» гривень за тону
-6266- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір ставки
податку для «Фосфати» встановити у розмірі
«1338,67» гривень за тону
-6267- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1888
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.1.статті 245 розмір
ставки податку для «Хлориди» встановити у
розмірі «48,04» гривень за тону
-6268- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«До 0,001 (включно)» встановити ставку
податку у розмірі «175493,24» гривень за
тонну
-6269- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«Понад 0,001-0,1» встановити ставку податку
у розмірі «127241,12» гривень за тонну
-6270- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«Понад 0,001-0,1» встановити ставку податку
у розмірі «21936,40» гривень за тонну
-6271- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«Понад 1-10» встановити ставку податку у
розмірі «2232,50» гривень за тонну
-6272- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 245.2. для показника
«Понад 10» встановити ставку податку у
розмірі «446,91» гривень за тонну
-6273- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1889

№

416

Редакція, прийнята в першому читанні

39. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246
викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «Понад 10»: у стовпці
із заголовком «Ставка податку, гривень за 1
тонну» цифри «3437,76.» замінити цифрами
«429,72.»
-6274- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 245.2 статті 245 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Понад 10»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «3437,76.»
замінити цифрами «429,72.»
-6275- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 39 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
69. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246
викласти в такій редакції:
“246.1. Ставки податку за розміщення
окремих видів надзвичайно небезпечних
відходів:
246.1.1. обладнання та приладів, що
містять ртуть, елементи з іонізуючим
випромінюванням, — 952,02 гривні за
одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп — 16,57
гривні за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення
відходів, які встановлюються залежно від
класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:
Клас небезпеки
відходів

Рівень
небезпечності
відходів

Ставка
податку,гривен
ь за 1 тонну

I

надзвичайно
небезпечні

1546,22

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

69. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246
викласти в такій редакції:
“246.1. Ставки податку за розміщення
окремих видів надзвичайно небезпечних
відходів:
246.1.1. обладнання та приладів, що
містять ртуть, елементи з іонізуючим
випромінюванням, — 952,02 гривні за
одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп — 16,57
гривні за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення
відходів, які встановлюються залежно від
класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:
Клас небезпеки
відходів

Рівень
небезпечності
відходів

Ставка
податку,гривен
ь за 1 тонну

I

надзвичайно
небезпечні

1546,22

II

високонебезпеч
ні

56,32

1890

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
II

високонебезпеч
ні

56,32

III

помірно
небезпечні

14,12

IV

малонебезпечні

5,50

малонебезпечні
нетоксичні
відходи
гірничої
промисловості

0,54”.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
III
помірно
14,12
небезпечні
IV

-6276- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 39 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-6277- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

малонебезпечні

5,50

малонебезпечні
нетоксичні
відходи
гірничої
промисловості

0,54”.

Пункт 39 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«Пункти 246.1 і 246.2 статті 246 викласти
в такій редакції: «246.1.1. обладнання та
приладів, що містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням, - 865,47 гривні
за одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп - 15,06
гривні за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення
відходів, які встановлюються залежно від
класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:
Клас небезпеки
відходів

Рівень
небезпечності
відходів

Ставка податку,
гривень за 1
тонну

I

надзвичайно
небезпечні

1405,65

II

високонебезпеч
ні

51,2

III

помірно
небезпечні

12,84

1891
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
IV

малонебезпечні

5

малонебезпечні
нетоксичні
відходи
гірничої
промисловості

0,49.

Висновки, обґрунтування

-6278- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

вилучити пункт 39 розділу І Законопроєкту
(зміни до пунктів 246.1 і 246.2 статті 246
Податкового кодексу України)
-6279- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

У пункті 39 законопроекту щодо внесення
змін до ст. 246. Ставки податку за розміщення
відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об'єктах – зміни вилучити.
-6280- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 39 Розділу І законопроекту –
виключити.
-6281- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 39 Розділу І викласти в такій
редакції:
Стаття 246. Ставки податку за розміщення
відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об'єктах
246.1. Ставки податку за розміщення
окремих видів надзвичайно небезпечних
відходів: 246.1.1. обладнання та приладів, що
містять ртуть, елементи з іонізуючим
випромінюванням, - 908,74 гривні за
одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп - 15,81
гривні за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення
відходів, які встановлюються залежно від
класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1892

№

417
418

Редакція, прийнята в першому читанні

“246.1. Ставки податку за розміщення
окремих видів надзвичайно небезпечних
відходів:
246.1.1. обладнання та приладів, що
містять ртуть, елементи з іонізуючим
випромінюванням, — 908,74 гривні за
одиницю;

Пропозиції та поправки до проекту
Клас небезпеки
відходів

Рівень
небезпечності
відходів

Ставка податку,
гривень за 1
тонну

I

надзвичайно
небезпечні

1475,93

II

високонебезпеч
ні

53,76

III

помірно
небезпечні

13,48

IV

малонебезпечні

5,25

малонебезпечні
нетоксичні
відходи
гірничої
промисловості

0,51

Висновки, обґрунтування

-6282- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац третій пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«246.1.1. обладнання та приладів, що містять
ртуть,
елементи
з
іонізуючим
випромінюванням, — 887,11 гривні за
одиницю;».
-6283- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац третій пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«246.1.1. обладнання та приладів, що містять
ртуть,
елементи
з
іонізуючим
випромінюванням, — 904,42 гривні за
одиницю;».
-6284- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

В абзаці третьому пункту 39 розділу І
цифри «908,74» замінити цифрами «887,11».
-6285- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: « У

1893

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підпункті 246.1.1. пункту 246.1. статті 246.
Ставку податку встановити у розмірі :
«887,11гривні за одиницю»;
-6286- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзац третій пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«246.1.1. обладнання та приладів, що містять
ртуть,
елементи
з
іонізуючим
випромінюванням, - 908,74 гривні за
одиницю;».
-6287- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 246.1.1 пункту 246.1 статті 246
Податкового кодексу України цифри «908,74»
замінити цифрами «890,53».
-6288- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
В абзаці третьому пункту 39 розділу І
цифри «908,74» замінити цифрами «900,09».
-6289- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У пункті 39 розділу І законопроекту цифри
«908,74» замінити цифрами «882,78», а цифри
«15,81» замінити цифрами «15,36»
-6290- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 39 розділу І законопроекту зміни
ставки податку для класу небезпеки відходів
«І» встановити у розмірі «1433,76» гривень за
одну тону
-6291- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 39 розділу І законопроекту зміни
ставку податку для класу небезпеки відходів
«ІІ» встановити у розмірі «52,22» гривень за
одну тону
-6292- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

У пункті 39 розділу І законопроекту зміни
ставку податку для класу небезпеки відходів
«ІІІ» встановити у розмірі «13,10» гривень за
одну тону

1894

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6293- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
У пункті 39 розділу І законопроекту зміни
ставку податку для класу небезпеки відходів
«ІV» встановити у розмірі «5,10» гривень за
одну тону
-6294- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.
№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.
Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич
О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)
У пункті 246.1.1 статті 246 цифри “908,74”
замінити цифрами “2 596,41”.
-6295- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 246.1.1 пункту 246.1 статті 246
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «908,74» замінити
цифрами «865,47»
-6296- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац третій пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«246.1.1. обладнання та приладів, що містять
ртуть,
елементи
з
іонізуючим

1895

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

випромінюванням, - 908,74 гривні за
одиницю;».
-6297- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

419

246.1.2. люмінесцентних ламп — 15,81

У абзаці 3 пункту 39 Розділу I
законопроекту цифру «908,74» замінити
цифрою «909,0»;
-6298- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 246.1.1. пункту 246.1. статті 246
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«обладнання та приладів, що містять
ртуть,
елементи
з
іонізуючим
випромінюванням, — 877,21 гривні за
одиницю;»
-6299- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 246.1.1 пункту 246.1 статті 246
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «908,74» замінити
цифрами «865,47»
-6300- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці третьому пункту 39 розділу І
цифри «908,74» замінити цифрами «891,43».
-6301- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 246.1.1 пункту 246.1 статті 246
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «908,74» замінити
цифрами «865,47»
-6302- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзаці третьому пункту 39 розділу І
цифри «908,74» замінити цифрами «895,76».
-6303- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1896

№

Редакція, прийнята в першому читанні

гривні за одиницю.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.39 новим пунктом наступного змісту: «У
підпункті 246.1.1. пункту 246.1. статті 246
цифри «15,81» замінити на цифри «15,74».
-6304- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

В абзаці четвертому пункту 39 розділу І
цифри «15,81» замінити цифрами «15,44».
-6305- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«246.1.2. люмінесцентних ламп – 15,81 гривні
за одиницю.».
-6306- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 246.1.2 пункту 246.1 статті 246
Податкового кодексу України цифри «15,81»
замінити цифрами «15,17».
-6307- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
В абзаці четвертому пункту 39 розділу І
цифри «15,81» замінити цифрами «15,66».
-6308- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.
№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.
Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1897

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)
У пункті 246.1.2 статті 246 цифри “15,81”
замінити цифрами “166,18”.
-6309- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 246.1.2 пункту 246.1 статті 246
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «15,81» замінити
цифрами «15,06»
-6310- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Абзац четвертий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«246.1.2. люмінесцентних ламп – 15,81 гривні
за одиницю.».
-6311- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 4 пункту 39 Розділу I
законопроекту цифру «15,81» замінити
цифрою «16,0»;
-6312- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 4 пункту 39 Розділу I
законопроекту цифру «15,81» замінити
цифрою «16,0»;
-6313- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 246.1.2. пункту 246.1. статті 246
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«люмінесцентних ламп — 14,00 гривні за
одиницю.»
-6314- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 246.1.2 пункту 246.1 статті 246
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «15,81» замінити
цифрами «15,06»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1898

№

420

Редакція, прийнята в першому читанні

246.2. Ставки податку за розміщення
відходів, які встановлюються залежно від
класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:

Пропозиції та поправки до проекту

-6315- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці четвертому пункту 39 розділу І
цифри «15,81» замінити цифрами «15,51».
-6316- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 246.1.2 пункту 246.1 статті 246
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «15,81» замінити
цифрами «15,06»
-6317- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзаці четвертому пункту 39 розділу І
цифри «15,81» замінити цифрами «15,59».
-6318- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац п’ятий пункту 39 Розділу І
законопроекту - виключити.
-6319- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
1. Абзац п’ятий пункту 39 Розділу І
законопроекту - виключити
-6320- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України викласти у такій редакції:
246.2. Ставки податку за розміщення
відходів, які встановлюються залежно від
класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:
Клас небезпеки
відходів

Рівень
небезпечності
відходів

Ставка податку,
гривень за 1
тонну

I

надзвичайно
небезпечні

1415,72

II

високонебезпеч
ні

52,3

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1899

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
III

помірно
небезпечні

12,93

IV

малонебезпечні

5,15

малонебезпечні
нетоксичні
відходи
гірничої
промисловості

0,53

-6321- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.
№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.
Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич
О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)
Пункт 246.2 статті 246 викласти у такій
редакції:
"246.2. Ставки податку за розміщення
відходів, які встановлюються залежно від
класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:
Клас небезпеки
відходів

Рівень
небезпечності
відходів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Ставка податку,
гривень за 1
тонну

1900

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
I

надзвичайно
небезпечні

4 216,95

II

високонебезпеч
ні

538

III

помірно
небезпечні

176

IV

Малонебезпечн
і
(крім
побутових)

53

Побутові
відходи

88

малонебезпечні
нетоксичні
відходи
гірничої
промисловості

3";

-6322- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
У абзаці 5 пункту 39 Розділу І
законопроекту цифри «1,50» замінити на
цифри «0,51».
-6323- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 246.2. статті 246 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«246.2. Ставки податку за розміщення
відходів, які встановлюються залежно від
класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:

Клас небезпеки
відходів

Рівень
небезпечності
відходів

Ставка податку,
гривень за 1
тонну

I

надзвичайно
небезпечні

1404,63

II

високонебезпеч
ні

50,42

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1901

№

Редакція, прийнята в першому читанні

421
Клас небезпеки відходів
Рівень небезпечності відходів
Ставка податку,гривень за 1 тонну
422
I
надзвичайно небезпечні
1475,93

Пропозиції та поправки до проекту
III

помірно
небезпечні

10,73

IV

малонебезпечні

5,6

малонебезпечні
нетоксичні
відходи
гірничої
промисловості

0,52

Висновки, обґрунтування

-6324- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці п'ятому пункту 39 розділу І цифри
«1,50» замінити цифрами «0,51».
-6325- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзаці п'ятому пункту 39 розділу І цифри
«1,50» замінити цифрами «0,51».
-6326- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
В абзаці п'ятому пункту 39 розділу І цифри
«1,50» замінити цифрами «0,51».
-6327- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Абзац сьомий пункту 39 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«I

надзвичайно
небезпечні

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

І

1440,79».

-6328- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.39 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 зміни ставки податку для класу
небезпеки відходів «І» встановити у розмірі
«1468,90».
-6329- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:

1902

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«У пункті 246.2 зміни ставки податку для
класу небезпеки відходів «І» встановити у
розмірі «1440,79»;
-6330- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1. Абзац сьомий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«I

надзвичайно
небезпечні

1475,93».

-6331- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «надзвичайно
небезпечні»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри «1475,93»
замінити цифрами «1405,65»
-6332- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац сьомий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «I
надзвичайно небезпечні 1475,93».
-6333- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 8 пункту 39 Розділу I
законопроекту цифру «1475,93» замінити
цифрою «1476,0»;
-6334- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «надзвичайно
небезпечні»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри «1475,93»
замінити цифрами «1405,65»
-6335- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1903

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у першому рядку навпроти «надзвичайно
небезпечні»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «1475,93» замінити
цифрами «1405,65»
-6336- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

423
II
високонебезпечні
53,76

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац восьмий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«II

високонебезпеч
ні

52,48»

-6337- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.39 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІІ» встановити у розмірі
«53,50»
-6338- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІІ» встановити у розмірі
«52,48»;
-6339- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац восьмий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«II

високонебезпеч
ні

53,76».

-6340- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «високонебезпечні»:

Відхилено

1904

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «53,76» замінити
цифрами «51,2»
-6341- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац восьмий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«II

53,76».
високонебезпеч
ні

-6342- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 9 пункту 39 Розділу I
законопроекту цифру «53,76» замінити
цифрою «54,0»;
-6343- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «високонебезпечні»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «53,76» замінити
цифрами «51,2»
-6344- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
другому
рядку
навпроти
«високонебезпечні»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «53,76» замінити
цифрами «51,2»
-6345- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

424
III
помірно небезпечні
13,48

Абзац дев’ятий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «III
помірно небезпечні 13,16»
-6346- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1905

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.39 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІІІ» встановити у розмірі
«13,42»
-6347- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІІІ» встановити у розмірі
«13,16»;
-6348- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац дев’ятий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«III

помірно
небезпечні

13,48».

-6349- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому
рядку
навпроти
«помірно
небезпечні»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри «13,48»
замінити цифрами «12,84»
-6350- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«III

помірно
небезпечні

13,48».

-6351- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 10 пункту 39 Розділу I
законопроекту цифру «13,48» замінити
цифрою «14,0»;

1906

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6352- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому
рядку
навпроти
«помірно
небезпечні»: у стовпці із заголовком «Ставка
податку, гривень за 1 тонну» цифри «13,48»
замінити цифрами «12,84»
-6353- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у третьому рядку навпроти «помірно
небезпечні»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «13,48» замінити
цифрами «12,84»
-6354- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

425
IV
малонебезпечні
5,25

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац десятий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «IV
малонебезпечні
5,13
малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничої промисловості
0,50”.
-6355- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.39 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІV» встановити у розмірі
«5,23»
-6356- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІV» встановити у розмірі
«5,13»;
-6357- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац десятий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

1907

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«IV

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5,25».
малонебезпечні

-6358- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому
рядку
навпроти
«малонебезпечні»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за 1 тонну» цифри
«5,25» замінити цифрою «5»
-6359- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац десятий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«IV

малонебезпечні

5,25».

-6360- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 11 пункту 39 Розділу I
законопроекту цифру «5,25» замінити
цифрою «5,0»;
-6361- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому
рядку
навпроти
«малонебезпечні»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку, гривень за 1 тонну» цифри
«5,25» замінити цифрою «5»
-6362- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
четвертому
рядку
навпроти
«малонебезпечні»:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1908

№

Редакція, прийнята в першому читанні

426
малонебезпечні
нетоксичні
гірничої промисловості
1,50”.

відходи

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «5,25» замінити
цифрою «5»
-6363- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у пункті 246.2. (в редакції проекту), у
стовпці "ставка податку, гривень за 1 тону"
щодо "малонебезпечні нетоксичні відходи
гірничої промисловості" цифру "1,50"
замінити на цифру "0,51"
-6364- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

У п. 246.2 ст. 246 ПКУ ставку податку за
розміщення малонебезпечних нетоксичних
відходів гірничої промисловості встановити у
розмірі "0,61".
-6365- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31)

Відхилено

У абзаці 5 пункту 39 Розділу І
законопроекту цифри «1,50» замінити на
цифри «0,51».
-6366- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.39 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті
246.2
ставку
податку
для
«малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої
промисловості» встановити у розмірі «0,51»
-6367- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

В абзаці п'ятому пункту 39 розділу І цифри
«1,50» замінити цифрами «0,51».
-6368- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті
246.2
ставку
податку
для
«малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої
промисловості» встановити у розмірі «0,50»;
-6369- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

малонебезпечні нетоксичні
гірничої промисловості 0,55
-6370- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відходи

1909

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

44. У абзаці п’ятому пункту 39 Розділу І
законопроекту цифри «1,50» замінити на
цифри «0,51».
-6371- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці п'ятому пункту 39 розділу І цифри
«1,50» замінити цифрами «0,51».
-6372- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
У пункті 39 розділу І законопроекту зміни
ставку
податку
для
«малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничої промисловості»
встановити у розмірі «0,50» гривень за одну
тону
-6373- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничої промисловості»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «1,50.» замінити
цифрами «0,49.»
-6374- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничої промисловості»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «1,50.» замінити
цифрами «0,51.»
-6375- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)
В абзаці п'ятому пункту 39 розділу І цифри
«1,50» замінити цифрами «0,51».
-6376- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 39 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

1910

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої
промисловості 0,51».
-6377- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 ставку податку для
«малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої
промисловості» встановити у розмірі «0,50»;
-6378- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІV» встановити у розмірі
«5,13»;
-6379- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІІІ» встановити у розмірі
«13,16»;
-6380- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІІ» встановити у розмірі
«52,48»;
-6381- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 зміни ставки податку для
класу небезпеки відходів «І» встановити у
розмірі «1440,79»;
-6382- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
« У підпункті 246.1.1. пункту 246.1. статті
246. Ставку податку встановити у розмірі :
«887,11гривні за одиницю»;

1911

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6383- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 39 розділу І проекту виключити;
-6384- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 39 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
"39. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246
викласти в такій редакції:
"246.1. Ставки податку за розміщення
окремих видів надзвичайно небезпечних
відходів:
246.1.1. обладнання та приладів, що
містять ртуть, елементи з іонізуючим
випромінюванням, — 866 гривень за
одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп — 15
гривень за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення
відходів, які встановлюються залежно від
класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:
Клас небезпеки
відходів

Рівень
небезпечності
відходів

Ставка податку,
гривень за 1
тонну

I

надзвичайно
небезпечні

1406

II

високонебезпеч
ні

52

III

помірно
небезпечні

13

IV

малонебезпечні

5

малонебезпечні
нетоксичні
відходи
гірничої
промисловості

1,50";

-6385- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

1912

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці 2 пункту 243.1. розмір ставки
податку для Азоту оксиди замінити на
«2549,91»
-6386- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: « У
підпункті 246.1.1. пункту 246.1. статті 246.
Ставку податку встановити у розмірі :
«895,76» гривні за одиницю;
-6387- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
підпункті 246.1.1. пункту 246.1. статті 246
цифри «15,55» замінити на цифри « 15,59»;
-6388- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті
246.2
ставку
податку
для
«малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої
промисловості» встановити у розмірі «0,51»;
-6389- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІV» встановити у розмірі
«5,18»;
-6390- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІІІ» встановити у розмірі
«13,29»;
-6391- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 ставку податку для класу

1913

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

небезпеки відходів «ІІ» встановити у розмірі
«52,99»;
-6392- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту: «У
пункті 246.2 зміни ставки податку для класу
небезпеки відходів «І» встановити у розмірі
«1454,85»;
-6393- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
« У підпункті 246.1.1. пункту 246.1. статті
246. Ставку податку встановити у розмірі:
«900,09» гривні за одиницю;
-6394- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 246.1.1. пункту 246.1. статті
246 цифри «15,81» замінити на цифри «
15,66»;
-6395- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 ставку податку для
«малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої
промисловості» встановити у розмірі «0,51»
-6396- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІV» встановити у розмірі
«5,20»
-6397- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІІІ» встановити у розмірі
«13,35»

1914

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6398- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 ставку податку для класу
небезпеки відходів «ІІ» встановити у розмірі
«53,25»
-6399- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити після
п.40 новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 246.2 зміни ставки податку для
класу небезпеки відходів «І» встановити у
розмірі «1461,88»
-6400- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці п'ятому пункту 39 розділу І цифри
«1,50» замінити цифрами «0,51».
-6401- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничої промисловості»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «1,50.» замінити
цифрами «0,49.»
-6402- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничої промисловості»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «1,50.» замінити
цифрами «0,51.»
-6403- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1915

№

427

Редакція, прийнята в першому читанні

40. У пункті 247.1 статті 247 цифри
“0,0127” замінити цифрами “0,0133”.

Пропозиції та поправки до проекту

у п’ятому рядку навпроти «малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничої промисловості»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «1,50.» замінити
цифрами «0,49.»
-6404- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 246.2 статті 246 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничої промисловості»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку,
гривень за 1 тонну» цифри «1,50.» замінити
цифрами «0,51.»
-6405- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Гриб В. О. (р.к. №310), Н.д. Магомедов М.
С. (р.к. №256)
Пункт 40 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
70. У пункті 247.1 статті 247 цифри
“0,0127” замінити цифрами “0,0133”.
-6406- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

70. У пункті 247.1 статті 247 цифри
“0,0127” замінити цифрами “0,0133”.

та
інші
народні
депутати
–
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

52. Пункт 40 розділу І законопроекту
викласти в редакції:
«У статті 247: 1) пункт 247.1 викласти в
такій редакції:
«247.1. Ставка податку за утворення
радіоактивних
відходів
та
зберігання
радіоактивних
відходів
виробниками
електричної енергії - експлуатуючими
організаціями ядерних установок (атомних
електростанцій), становить 1,1 відсотка
вартості реалізованої електричної енергії, що
виробляється на атомних електростанціях
України, обчислена на підставі цін, що
склалися на ринку електричної енергії у
звітному
(податковому)
періоді
без
урахування податку на додану вартість та
акцизного податку».

1916

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6407- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У статті 247.1 статті 247 Податкового
кодексу України цифри «0,0133» замінити
цифрами «0,0128».
-6408- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В пункті 40 розділу І цифри «0,0133»
замінити цифрами «0,0121».
-6409- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
В пункті 40 розділу І цифри «0,0133»
замінити цифрами «0,011».
-6410- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 247.1 статті 247 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
цифри «0,0133» замінити цифрами «0,0127»
-6411- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 40 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-6412- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 40 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
пункт 247.1 статті 247 викласти в такій
редакції:
«247.1. Ставка податку за утворення
радіоактивних
відходів
виробниками
електричної енергії - експлуатуючими
організаціями ядерних установок (атомних
електростанцій), включаючи вже накопичені,
становить 0,0127 гривні у розрахунку на 1
кВт-год виробленої електричної енергії.»;
-6413- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 40 розділу І проекту виключити;
-6414- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

1917

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В пункті 40 розділу І цифри «0,0133»
замінити цифрами «0,013».
-6415- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У пункті 247.1 статті 247 Податкового
кодексу України цифри «0,0133» замінити
цифрами «0,0130».
-6416- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 247.1 статті 247 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
цифри «0,0133» замінити цифрами «0,0127»
-6417- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

428

41. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій
редакції:

Пункт 40 Розділу І законопроекту –
виключити.
-6418- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В пункті 40 розділу І цифри «0,0133»
замінити цифрами «0,0095».
-6419- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
1. У пункті 247.1 статті 247 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
цифри «0,0133» замінити цифрами «0,0127»
-6420- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 41 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
71. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій
редакції:
“248.1. Ставки податку за тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів
їх
виробниками
понад
установлений
особливими умовами ліцензії строк:
Категорія
відходів

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

71. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій
редакції:
“248.1. Ставки податку за тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів
їх
виробниками
понад
установлений
особливими умовами ліцензії строк:
Категорія
відходів

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів (крім
відходів,
представлених

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів,
представлених
як
джерела

1918

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
відходів (крім
відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я), гривень за 1
куб. метр

відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я, гривень за 1
куб. сантиметр

Високоактивні

632539,66

21084,66

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

11807,40

4216,92.”.

-6421- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України викласти у такій редакції:
248.1. Ставки податку за тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів
їх
виробниками
понад
установлений
особливими умовами ліцензії строк:
Категорія
відходів

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів (крім
відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я), гривень за 1
куб. метр

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я, гривень за 1
куб. сантиметр

Високоактивні

602480,91

20091,74

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

11280,67

4086,56

-6422- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
як
джерела іонізуючого
іонізуючого
випромінюванн
випромінюванн я, гривень за 1
я), гривень за 1 куб. сантиметр
куб. метр
Високоактивні

632539,66

21084,66

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

11807,40

4216,92.”.

Відхилено

Відхилено

Пункт 41 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.

1919

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6423- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 41 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій
редакції:
« 248.1. Ставки податку за тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів
їх
виробниками
понад
установлений
особливими умовами ліцензії строк:
Категорія
відходів

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів (крім
відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я), гривень за 1
куб. метр

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я, гривень за 1
куб. сантиметр

Високоактивні

602418,72

20080,63

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

11245,14

4016,11».

-6424- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У пункті 41 розділу І слова та цифри:
«Високоактивні

632539,66

21084,66

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

11807,40

4216,92»

Відхилено

замінити словами та цифрами:
«Високоактивні

617479,19

20582,65

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

11526,27

4116,51».

1920

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6425- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«248.1. Ставки податку за тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів
їх
виробниками
понад
установлений
особливими умовами ліцензії строк:

Категорія
відходів

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів (крім
відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я), гривень за 1
куб. метр

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я, гривень за 1
куб. сантиметр

Високоактивні

602720,64

20080,63

11248,18

4019,18.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

-6426- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 41 Розділу І законопроекту –
виключити.
429

“248.1. Ставки податку за тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів
їх
виробниками
понад
установлений
особливими умовами ліцензії строк:

430
Категорія відходів
Ставка податку за тимчасове зберігання
радіоактивних відходів (крім відходів,

-6427- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
У пункті 41 розділу І слова та цифри:

Відхилено

1921

№

Редакція, прийнята в першому читанні

представлених як джерела іонізуючого
випромінювання), гривень за 1 куб. метр
Ставка податку за тимчасове зберігання
радіоактивних відходів, представлених як
джерела іонізуючого випромінювання,
гривень за 1 куб. сантиметр

Пропозиції та поправки до проекту
«Високоактивні

632539,66

21084,66

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

11807,40

4216,92»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити словами та цифрами:
«Високоактивні

620491,28

20683,05

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

11582,49

4136,59».

-6428- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
У пункті 41 розділу І слова та цифри:

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

632539,66

21084,66

11807,40

4216,92»

Відхилено

замінити словами та цифрами:
626515,47

20883,86

11694,95

4176,75».

«Високоактивні
Середньоактив
ні
та
низькоактивні

-6429- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

431
Високоактивні
632539,66
21084,66

Відхилено

Абзац четвертий пункту 41 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Високоактивні

632539,66

21084,66».

-6430- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у

Відхилено

1922

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

першому рядку навпроти «Високоактивні»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку за
тимчасове зберігання радіоактивних відходів
(крім відходів, представлених як джерела
іонізуючого випромінювання), гривень за 1
куб. метр» цифри «632539,66» замінити
цифрами «602418,72»
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «Високоактивні»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку за
тимчасове зберігання радіоактивних відходів,
представлених як джерела іонізуючого
випромінювання, гривень за 1 куб.
сантиметр» цифри «21084,66» замінити
цифрами «20080,63»
-6431- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац четвертий пункту 41 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Високоактивні

632539,66

21084,66».

-6432- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «Високоактивні»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку за
тимчасове зберігання радіоактивних відходів
(крім відходів, представлених як джерела
іонізуючого випромінювання), гривень за 1
куб. метр» цифри «632539,66» замінити
цифрами «602418,72»
-6433- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «Високоактивні»: у
стовпці із заголовком «Ставка податку за

Відхилено

Відхилено

1923

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

тимчасове зберігання радіоактивних відходів,
представлених як джерела іонізуючого
випромінювання, гривень за 1 куб.
сантиметр» цифри «21084,66» замінити
цифрами «20080,63»
-6434- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
першому
рядку
навпроти
«Високоактивні»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку за
тимчасове зберігання радіоактивних відходів
(крім відходів, представлених як джерела
іонізуючого випромінювання), гривень за 1
куб. метр» цифри «632539,66» замінити
цифрами «602418,72»
-6435- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
першому
рядку
навпроти
«Високоактивні»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку за
тимчасове зберігання радіоактивних відходів,
представлених як джерела іонізуючого
випромінювання, гривень за 1 куб.
сантиметр» цифри «21084,66» замінити
цифрами «20080,63»
-6436- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

432
Середньоактивні та низькоактивні
11807,40
4216,92.”.

Абзац п’ятий пункту 41 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«Середньоакти
вні
та
низькоактивні

11807,40

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

І

4216,92.».

1924

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6437- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «Середньоактивні та
низькоактивні»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку за тимчасове зберігання
радіоактивних відходів (крім відходів,
представлених як джерела іонізуючого
випромінювання), гривень за 1 куб. метр»
цифри
«11807,40»
замінити
цифрами
«11245,14»
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «Середньоактивні та
низькоактивні»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку за тимчасове зберігання
радіоактивних відходів, представлених як
джерела
іонізуючого
випромінювання,
гривень за 1 куб. сантиметр» цифри
«4216,92.» замінити цифрами «4016,11.»
-6438- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац п’ятий пункту 41 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:

«Середньоакти
вні
та
низькоактивні

11807,40

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І

4216,92.».

-6439- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 41 розділу І проекту виключити;
-6440- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 41 розділу І проекту викласти в
такій редакції:
"41. Пункт 248.1 статті 248 викласти в
такій редакції:
"248.1. Ставки податку за тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів
їх

1925

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виробниками
понад
установлений
особливими умовами ліцензії строк:
Категорія
відходів

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів (крім
відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я), гривень за 1
куб. метр

Ставка податку
за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів,
представлених
як
джерела
іонізуючого
випромінюванн
я, гривень за 1
куб. сантиметр

Високоактивні

602419

20081

Середньоактив
ні
та
низькоактивні

11246

4017";

-6441- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «Середньоактивні та
низькоактивні»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку за тимчасове зберігання
радіоактивних відходів (крім відходів,
представлених як джерела іонізуючого
випромінювання), гривень за 1 куб. метр»
цифри
«11807,40»
замінити
цифрами
«11245,14»
-6442- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «Середньоактивні та
низькоактивні»: у стовпці із заголовком
«Ставка податку за тимчасове зберігання
радіоактивних відходів, представлених як

Відхилено

Відхилено

1926

№

433

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

джерела
іонізуючого
випромінювання,
гривень за 1 куб. сантиметр» цифри
«4216,92.» замінити цифрами «4016,11.»
-6443- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
другому
рядку
навпроти
«Середньоактивні та низькоактивні»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку за
тимчасове зберігання радіоактивних відходів
(крім відходів, представлених як джерела
іонізуючого випромінювання), гривень за 1
куб. метр» цифри «11807,40» замінити
цифрами «11245,14»
-6444- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 248.1 статті 248 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
другому
рядку
навпроти
«Середньоактивні та низькоактивні»:
у стовпці із заголовком «Ставка податку за
тимчасове зберігання радіоактивних відходів,
представлених як джерела іонізуючого
випромінювання, гривень за 1 куб.
сантиметр» цифри «4216,92.» замінити
цифрами «4016,11.»
-6445- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
53. Розділ І законопроекту після пункту 41
доповнити новим пунктом такого змісту:
«пункт 249.7 статті 249 викласти у такій
редакції:
«249.7. Суми податку, який справляється
за утворення та зберігання радіоактивних
відходів, обчислюються платниками податку експлуатуючими організаціями (операторів)
атомних
електростанцій,
включаючи
експлуатуючі
організації
(оператори)
дослідницьких
реакторів,
самостійно

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

1927

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

щокварталу на основі обсягів реалізації
електричної енергії, що виробляється на
атомних електростанціях України та ставки
податку.
Інші платники податку - суб'єкти
діяльності у сфері використання ядерної
енергії обчислюють суми податку, що
справляється за утворення радіоактивних
відходів їх виробниками, пропорційно обсягу
та активності радіоактивних матеріалів
щокварталу, що сплачується у загальному
розмірі 10 відсотків вартості (без урахування
податку на додану вартість) кожного джерела
іонізуючого
випромінювання,
яка
визначається з дати придбання (купівліпродажу) цього джерела».
-6446- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

434

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

розділ І проекту доповнити новим пунктом
такого змісту:
"41-1. Статтю 250 доповнити новим
пунктом 250.13 такого змісту:
"250.13.
Платники
податку,
який
справляється за викиди двоокису вуглецю,
перераховують суми податку до державного
бюджету, які використовуються відповідно до
Бюджетного кодексу України на заходи зі
скорочення викидів двоокису вуглецю
суб’єктами
господарювання,
основна
діяльність яких класифікується у секціях C та
D згідно з КВЕД ДК 009:2010";
-6447- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291)
Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
"У статті 251 підпункт 251.1.5 пункту 251.1
виключити".
-6448- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом наступного змісту:

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Порушення ст. 116
Регламенту
Відхилено

1928

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Статтю 251 Податкового кодексу України
доповнити частиною 251.2 наступного змісту:
«251.2. Зміни до цього розділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та ставки, а
положення цього розділу не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.»»
-6449- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 251
Податкового кодексу України доповнити
частиною 251.3 наступного змісту: 17 «251.3.
У разі внесення змін до цього розділу з
порушенням частини 251.2 цієї статті, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-6450- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 251
Податкового кодексу України доповнити
частиною 251.2 наступного змісту: «251.2.
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки, а положення цього
розділу щодо ставок податків та зборів, а
також податкових пільг не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.»
-6451- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Розділ І законопроекту після пункту сорок
першого доповнити новим пунктом такого
змісту:
«41-1. Пункт 251.1 статті 251 доповнити
новим підпунктом 251.1.7. такого змісту:
251.1.7. рентної плати за пересування
територією
України
автотранспортних
засобів,
що
не
мають
державного

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

1929

№

435

Редакція, прийнята в першому читанні

42. У статті 252:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

реєстраційного знаку транспортних засобів
України»
-6452- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

54. У статті 251 підпункт 251.1.5 пункту
251.1 виключити".
-6453- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Порушення ст. 116
Регламенту
Враховано

Пункт 42 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
72. У статті 252:
1) абзац перший пункту 252.1 викласти у
такій редакції:
“252.1. Платники рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин у вигляді товарної
продукції
гірничого
підприємства
—
видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини), види якої встановлені кондиціями
на мінеральну сировину об’єкту (ділянки)
надр (далі — платники рентної плати)”;
2) абзац перший пункту 252.3 викласти у
такій редакції:
“252.3. Об’єктом оподаткування рентною
платою за користування надрами для
видобування корисних копалин по кожній
наданій у користування ділянці надр, що
визначена у відповідному спеціальному
дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), що є результатом
господарської діяльності з видобування
корисних копалин у податковому (звітному)
періоді, види якої встановлені кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр,
до якої належать:”;
3) пункт 252.5 викласти у такій редакції:
“252.5. Види товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної
сировини)
визначаються
платником рентної плати згідно із видами
продукції, які встановлені кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр,

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

72. У статті 252:
1) абзац перший пункту 252.1 викласти в
такій редакції:
“252.1. Платники рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин у вигляді товарної
продукції
гірничого
підприємства
—
видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини), види якої встановлені кондиціями
на мінеральну сировину об’єкту (ділянки)
надр (далі — платники рентної плати)”;
2) абзац перший пункту 252.3 викласти в
такій редакції:
“252.3. Об’єктом оподаткування рентною
платою за користування надрами для
видобування корисних копалин по кожній
наданій у користування ділянці надр, що
визначена у відповідному спеціальному
дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), що є результатом
господарської діяльності з видобування
корисних копалин у податковому (звітному)
періоді, види якої встановлені кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр,
до якої належать”;
3) пункт 252.5 викласти в такій редакції:
“252.5. Види товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної
сировини)
визначаються
платником рентної плати згідно із видами
продукції, які встановлені кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр,
у тому числі кондиції товарів та послуг, з
урахуванням затверджених платником схем
руху
товарної
продукції
гірничого
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у тому числі кондиції товарів та послуг, з
урахуванням затверджених платником схем
руху
товарної
продукції
гірничого
підприємства — видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини) на виробничих
дільницях та місцях зберігання з урахуванням
складу вихідної сировини, умов конкретного
виробництва, особливостей технологічного
процесу та вимог до кінцевої продукції.”;
4) у підпункті 252.7.2 пункту 252.7 після
слів «вуглеводної сировини» доповнити
словами «,руд залізних, марганцевих»;
5) у пункті 252.8:
у п’ятому абзаці слова «державну
податкову політику» замінити словами
«державну митну політику»;
після п’ятого абзацу доповнити абзацами
такого змісту:
«Фактична ціна реалізації для руд залізних
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл де
Bplatts – вартість однієї тонни руд залізних
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством «Platts», що визначається як
середній показник відповідного податкового
(звітного) періоду, перерахований у гривні за
середнім курсом Національного банку
України, який склався за податковий (звітний)
період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhny Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд залізних, офіційно визначена
світовим інформаційним агентством «Platts»,
що визначається як середній показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
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підприємства — видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини) на виробничих
дільницях та місцях зберігання з урахуванням
складу вихідної сировини, умов конкретного
виробництва, особливостей технологічного
процесу та вимог до кінцевої продукції”;
4) підпункт 252.7.2 пункту 252.7
доповнити
словами
«руд
залізних,
марганцевих»;
5) у пункті 252.8:
в абзаці сьомому слова «державну
податкову політику» замінити словами
«державну митну політику»;
після абзацу сьомого доповнити десятьма
новими абзацами такого змісту:
«Фактична ціна реалізації для руд залізних
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
наступною формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл, де
Bplatts – вартість однієї тонни руд залізних
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством «Platts», що визначається як
середній показник відповідного податкового
(звітного) періоду, перерахований у гривні за
середнім курсом Національного банку
України, який склався за податковий (звітний)
період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhny Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд залізних, офіційно визначена
світовим інформаційним агентством «Platts»,
що визначається як середній показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд залізних, який
включає витрати на доставку (перевезення,
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Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд залізних, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 10 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Фактична ціна реалізації для руд
марганцевих
визначається
центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику економічного розвитку за
наступною формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл де
Bplatts – вартість однієї тонни руд
марганцевих за індексом Manganese ore 44%
Mn CIF China, офіційно визначена світовим
інформаційним агентством «Platts», що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhny Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд марганцевих, офіційно визначена
світовим інформаційним агентством «Platts»,
що визначається як середній показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд марганцевих, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 10 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
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транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 10 доларів США, що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Фактична ціна реалізації для руд
марганцевих
визначається
центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику економічного розвитку, за
наступною формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл, де
Bplatts – вартість однієї тонни руд
марганцевих за індексом Manganese ore 44%
Mn CIF China, офіційно визначена світовим
інформаційним агентством «Platts», що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhny Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд марганцевих, офіційно визначена
світовим інформаційним агентством «Platts»,
що визначається як середній показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд марганцевих, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 10 доларів США, що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період».
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Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.».
у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
вважати
шістнадцятим
двадцятим
відповідно.
абзац сімнадцятий викласти у такій
редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену
фактичну
ціну
реалізації
відповідного виду товарної продукції видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини) на своєму офіційному веб-сайті у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.»;
6) абзац четвертий пункту 252.16 викласти
у такій редакції:
“Крмпе — коефіцієнт рентабельності
гірничого підприємства у розмірі 0,25, крім
випадків, коли більша величина такого
коефіцієнту
затверджена
в
технікоекономічних розрахунках матеріалів геологоекономічної оцінки запасів корисних копалин
ділянки надр, затверджених центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр
(десятковий дріб) при встановленні кондицій
на мінеральну сировину об’єкту (ділянки)
надр;”;
7) абзац шостий пункту 252.18 викласти у
такій редакції:
“Кпп — коригуючий коефіцієнт, величина
якого відповідає встановленому у пункті
252.22 цієї статті або величині добутку
кількох коефіцієнтів, встановлених у пункті
252.22 цієї статті, у разі наявності підстав їх
одночасного застосування за відповідними
критеріями.”;
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У зв'язку з цим абзаци восьмий дванадцятий вважати відповідно абзацами
вісімнадцятим - двадцять другим.
абзац дев'ятнадцятий викласти в такій
редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену
фактичну
ціну
реалізації
відповідного виду товарної продукції видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини) на своєму офіційному веб-сайті у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику»;
6) абзац четвертий пункту 252.16 викласти
в такій редакції:
“Крмпе — коефіцієнт рентабельності
гірничого підприємства у розмірі 0,25, крім
випадків, коли більша величина такого
коефіцієнту
затверджена
в
технікоекономічних розрахунках матеріалів геологоекономічної оцінки запасів корисних копалин
ділянки надр, затверджених центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр
(десятковий дріб) при встановленні кондицій
на мінеральну сировину об’єкту (ділянки)
надр”;
7) абзац шостий пункту 252.18 викласти в
такій редакції:
“Кпп — коригуючий коефіцієнт, величина
якого відповідає встановленому у пункті
252.22 цієї статті або величині добутку
кількох коефіцієнтів, встановлених у пункті
252.22 цієї статті, у разі наявності підстав їх
одночасного застосування за відповідними
критеріями”;
8) абзац перший пункту 252.19 викласти в
такій редакції:
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8) абзац перший пункту 252.19 викласти у
такій редакції:
“252.19. Обсяг (кількість) відповідного
виду
товарної
продукції
гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), згідно із видами
продукції, які встановлені затвердженими
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр, визначається платником
рентної плати самостійно у журналі обліку
видобутих корисних копалин відповідно до
вимог затверджених ним схем руху видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) на
виробничих дільницях та місцях зберігання з
урахуванням складу вихідної сировини, умов
конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої
продукції
і
нормативних
актів,
що
регламентують вимоги визначення якості
сировини та кінцевого продукту, визначення
вмісту основної та супутньої корисної
копалини в лабораторіях, атестованих згідно з
правилами уповноваження та атестації у
державній метрологічній системі.”;
9) у пункті 252.20:
абзац перший викласти у такій редакції:
“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах:”;
у таблиці позиції:
“Назва груп корисних
копалин, що надана у

Ставка,
вартості

відсоток від
товарної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“252.19. Обсяг (кількість) відповідного
виду
товарної
продукції
гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), згідно із видами
продукції, які встановлені затвердженими
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр, визначається платником
рентної плати самостійно у журналі обліку
видобутих корисних копалин відповідно до
вимог затверджених ним схем руху видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) на
виробничих дільницях та місцях зберігання з
урахуванням складу вихідної сировини, умов
конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої
продукції
і
нормативних
актів,
що
регламентують вимоги визначення якості
сировини та кінцевого продукту, визначення
вмісту основної та супутньої корисної
копалини в лабораторіях, атестованих згідно з
правилами уповноваження та атестації у
державній метрологічній системі”;
9) у пункті 252.20:
абзац перший викласти в такій редакції:
“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах”;
у таблиці позиції:
“Назва груп корисних
копалин, що надана у
користування
надрами
гірничому підприємству

Ставка, відсоток від
вартості
товарної
продукції
гірничого
підприємства”

замінити позиціями:

1934

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
користування
надрами
гірничому підприємству

продукції
гірничого
підприємства”

замінити позиціями:
“Назва груп корисних
копалин, що надана у
користування
надрами
гірничому підприємству
для
видобування
корисної копалини у
вигляді
товарної
продукції
гірничого
підприємства
—
видобутої
корисної
копалини (мінеральної
сировини)

Ставка, відсоток від
вартості
товарної
продукції
гірничого
підприємства - видобутої
корисної
копалини
(мінеральної сировини)”;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
“Назва груп корисних
копалин, що надана у
користування
надрами
гірничому підприємству
для
видобування
корисної копалини у
вигляді
товарної
продукції
гірничого
підприємства
—
видобутої
корисної
копалини (мінеральної
сировини)

позиції та цифри:
“руди заліза

позиції та цифри:
“руди заліза

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58 % FE
CFR China, то офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше
доларів
США;11,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
58 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США4”;

замінити позиціями та цифрами:
“руди залізні

Ставка, відсоток від
вартості
товарної
продукції
гірничого
підприємства - видобутої
корисної
копалини
(мінеральної сировини)”;

3,50,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58 % FE
CFR China, то офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше
доларів
США;11,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
58 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США
4
”;

замінити двома позиціями та цифрами:
“руди залізні

3,50,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим

1935

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше;
5,00,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно;
10,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше;
5,00,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно;
10,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США

«руди марганцеві
«руди марганцеві

3,50,
якщо
середня
вартість руди марганцю
за індексом Manganese
ore 44% Mn CIF China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період
становить
3
долари США і менше за
1% вмісту марганцю;
5,00,
якщо
середня
вартість
руди
марганцевої за індексом
Manganese ore 44% Mn
CIF China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за

3,50,
якщо
середня
вартість руди марганцю
за індексом Manganese
ore 44% Mn CIF China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період
становить
3
долари США і менше за
1% вмісту марганцю;
5,00,
якщо
середня
вартість
руди
марганцевої за індексом
Manganese ore 44% Mn
CIF China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)

1936

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

податковий
(звітний)
період становить більше
3 та не перевищує 5
доларів США включно за
1% вмісту марганцю;
10,00, якщо середня
вартість
руди
марганцевої за індексом
Manganese ore 44% Mn
CIF China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
5 доларів США за 1%
вмісту марганцю

436

1) абзац перший пункту 252.1 викласти у
такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
період становить більше
3 та не перевищує 5
доларів США включно за
1% вмісту марганцю;
10,00, якщо середня
вартість
руди
марганцевої за індексом
Manganese ore 44% Mn
CIF China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
5 доларів США за 1%
вмісту марганцю";

примітку 4 виключити;
10) у пункті 252.22 доповнити таблицю
такою позицією:
«Видобування руд залізних, марганцевих 0,90».

примітку 4 виключити;
10) у пункті 252.22 доповнити таблицю
такою позицією:
«Видобування руд залізних, марганцевих 0,90»;
-6454- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 1 частини 42 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 252.1 ст. 252 ПКУ)
виключити.
-6455- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6456- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

І

Підпункт 1 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6457- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
абзац перший пункту 252.1 викласти у
такій редакції:
«252.1. Платники рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин (далі - платники рентної
плати).»;

1937

№

437

Редакція, прийнята в першому читанні

“252.1. Платники рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин у вигляді товарної
продукції
гірничого
підприємства
—
видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини), види якої встановлені кондиціями
на мінеральну сировину об’єкту (ділянки)
надр (далі — платники рентної плати)”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6458- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 пунтку 42
Розділу І законопроекту виключити.
-6459- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 42 Розділу І
законопроекту – виключити.
-6460- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 252.1 статті 252 Податкового
кодексу України слова «у вигляді товарної
продукції гірничого підприємства – видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини),
види якої встановлені кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр»
виключити.
-6461- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 252.1 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знаки «, види якої встановлені
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр» виключити
-6462- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Абзац другий підпункту 1 пункту 42
Розділу I законопроекту викласти у такій
редакції: “252.1. Платники рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин (далі - платники рентної
плати)”;
-6463- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Абзац другий підпункту 1 пунтку 42
Розділу І законопроекту виключити.
-6464- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 252.1. статті 252 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1938

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Платники рентної плати (далі - платники
рентної плати) за користування надрами для
видобування корисних копалин».
-6465- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 252.1 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знаки «, види якої встановлені
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр» виключити
-6466- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

438

2) абзац перший пункту 252.3 викласти у
такій редакції:

В другому абзаці підпункту 1 пункту 42
розділу І замінити слово «кондиціями» на
слова «затвердженими кондиціями».
-6467- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 252.1 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знаки «, види якої встановлені
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр» виключити
-6468- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 2 частини 42 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 252.3 ст. 252 ПКУ)
виключити.
-6469- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6470- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

І

Підпункт 2 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6471- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
абзац перший пункту 252.3 викласти у
такій редакції:

1939

№

439

Редакція, прийнята в першому читанні

“252.3. Об’єктом оподаткування рентною
платою за користування надрами для
видобування корисних копалин по кожній
наданій у користування ділянці надр, що
визначена у відповідному спеціальному
дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), що є результатом
господарської діяльності з видобування
корисних копалин у податковому (звітному)
періоді, види якої встановлені кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр,
до якої належать:”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«252.3. Об'єктом оподаткування рентною
платою за користування надрами для
видобування корисних копалин по кожній
наданій у користування ділянці надр, що
визначена у відповідному спеціальному
дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), що є результатом
господарської діяльності з видобування
корисних копалин у податковому (звітному)
періоді, приведеної у відповідність із
стандартом,
встановленим
галузевим
законодавством, до якої належать»;
-6472- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший підпункту 2 пунтку 42
Розділу І законопроекту виключити.
-6473- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6474- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в підпункті 252.4.5.
пункту 252.4. статті 252 Податкового кодексу
України слово «проекту» замінити на слово
«проєкту»;
-6475- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 252.3 статті 252 Податкового
кодексу України після слів та знаку «види якої
встановлені кондиціями на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр,» доповнити
словами «приведеної у відповідність із
стандартом,
встановленим
галузевим
законодавством».
-6476- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 252.3 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту

Відхилено

Відхилено

1940

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

слова і знаки «види якої встановлені
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр» замінити словами і знаком
«приведеної у відповідність із стандартом,
встановленим галузевим законодавством»
-6477- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

252.3. Об'єктом оподаткування рентною
платою за користування надрами для
видобування корисних копалин по кожній
наданій у користування ділянці надр, що
визначена у відповідному спеціальному
дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), що є результатом
господарської діяльності з видобування
корисних копалин у податковому (звітному)
періоді, приведеної у відповідність із
стандартом,
встановленим
галузевим
законодавством, до якої належать:
-6478- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 42
Розділу I законопроекту викласти у такій
редакції:
“ 252.3. Об’єктом оподаткування рентною
платою за користування надрами для
видобування корисних копалин по кожній
наданій у користування ділянці надр, що
визначена у відповідному спеціальному
дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), що є результатом
господарської діяльності з видобування
корисних копалин у податковому (звітному)
періоді, приведеної у відповідність із
стандартом,
встановленим
галузевим
законодавством, до якої належать:”;
-6479- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 2 пунтку 42
Розділу І законопроекту виключити.

1941

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6480- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 252.3. статті 252 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«252.3. Об’єктом оподаткування рентною
платою за користування надрами для
видобування корисних копалин по кожній
наданій у користування ділянці надр, що
визначена у відповідному спеціальному
дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), що є результатом
господарської діяльності з видобування
корисних копалин у податковому (звітному)
періоді, яка приведена у відповідність до
стандарту,
встановленим
галузевим
законодавством, до якої належать:».
-6481- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 252.3 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знаки «види якої встановлені
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр» замінити словами і знаком
«приведеної у відповідність із стандартом,
встановленим галузевим законодавством»
-6482- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
В другому абзаці підпункту 2 пункту 42
розділу І замінити слово «кондиціями» на
слова «затвердженими кондиціями».
-6483- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 252.3 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знаки «види якої встановлені
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр» замінити словами і знаком

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1942

№

440

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

3) пункт 252.5 викласти у такій редакції:

«приведеної у відповідність із стандартом,
встановленим галузевим законодавством»
-6484- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 3 частини 42 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 252.5 ст. 252 ПКУ)
виключити.
-6485- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6486- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

І

Підпункт 3 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6487- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 252.5 викласти у такій редакції:
«252.5. Види товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної
сировини)
визначаються
платником рентної плати відповідно до
затверджених законодавством переліків видів
корисних копалин, а також кодифікації
товарів та послуг з урахуванням затверджених
платником схем руху товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини
(мінеральної
сировини)
на
виробничих дільницях та місцях зберігання з
урахуванням складу вихідної сировини, умов
конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої
продукції.»;
-6488- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший підпункту 3 пунтку 42
Розділу І законопроекту виключити.
-6489- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 42
законопроекту – виключити.

Розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

1943

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

441

“252.5. Види товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної
сировини)
визначаються
платником рентної плати згідно із видами
продукції, які встановлені кондиціями на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр, у
тому числі кондиції товарів та послуг, з
урахуванням затверджених платником схем
руху
товарної
продукції
гірничого
підприємства — видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини) на виробничих
дільницях та місцях зберігання з урахуванням
складу вихідної сировини, умов конкретного
виробництва, особливостей технологічного
процесу та вимог до кінцевої продукції.”;

-6490- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 252.5 статті 252 Податкового
кодексу України після слів та знаку «у тому
числі кондиції товарів та послуг,» доповнити
словами «відповідно до вимог затверджених
законодавством».
-6491- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 252.5 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знаки «згідно із видами продукції, які
встановлені кондиціями на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр, у тому числі
кондиції товарів та послуг,» замінити словами
і знаком «відповідно до затверджених
законодавством переліків видів корисних
копалин, а також кодифікації товарів та
послуг»
-6492- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)
252.6. Базою оподаткування рентною
платою за користування надрами для
видобування корисних копалин є вартість
товарної продукції, яка окремо обчислюється
для кожного виду корисної копалини
(мінеральної сировини) для кожної ділянки
надр на базових умовах поставки (склад
готової продукції гірничого підприємства).
-6493- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 42
Розділу I законопроекту викласти у такій
редакції:
“252.5. Види товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної
сировини)
визначаються
платником рентної плати відповідно до
затверджених законодавством переліків видів
корисних копалин, а також кодифікації
товарів та послуг з урахуванням затверджених

1944

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

платником схем руху товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини
(мінеральної
сировини)
на
виробничих дільницях та місцях зберігання з
урахуванням складу вихідної сировини, умов
конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої
продукції. ”;
-6494- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Абзац другий підпункту 3 пунтку 42
Розділу І законопроекту виключити.
-6495- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 252.5. статті 252 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«252.5. Види товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної
сировини)
визначаються
платником рентної плати відповідно до
переліків
видів
корисних
копалин,
затверджених законодавством, а також
кодифікації товарів та послуг з урахуванням
затверджених платником схем руху товарної
продукції гірничого підприємства - видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) на
виробничих дільницях та місцях зберігання з
урахуванням складу вихідної сировини, умов
конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої
продукції.».
-6496- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 252.5 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знаки «згідно із видами продукції, які
встановлені кондиціями на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр, у тому числі
кондиції товарів та послуг,» замінити словами
і знаком «відповідно до затверджених

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1945

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

законодавством переліків видів корисних
копалин, а також кодифікації товарів та
послуг»
-6497- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

442

4) у підпункті 252.7.2 пункту 252.7 після
слів “вуглеводневої сировини” доповнити
словами “, а також руд заліза”;

В другому абзаці підпункту 3 пункту 42
розділу І замінити слово «кондиціями» на
слова «затвердженими кондиціями».
-6498- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 252.5 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова і знаки «згідно із видами продукції, які
встановлені кондиціями на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр, у тому числі
кондиції товарів та послуг,» замінити словами
і знаком «відповідно до затверджених
законодавством переліків видів корисних
копалин, а також кодифікації товарів та
послуг»
-6499- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
підпункт 4 пункту 40 Розділу І (щодо
підпункту 252.7.2 пункту 252.7) викласти у
такій редакції:
«4) у підпункті 252.7.2 пункту 252.7 після
слів «вуглеводної сировини» доповнити
словами «,руд заліза, марганцю, титану,
цирконію,
каменю
бутового
(каменю
будівельного) або сировини піщано-гравійної
із будь-яких гірських порід та підземних вод
(мінеральних,
лікувальних,
лікувальностолових, природних столових, питних).»;
-6500- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
У підпункті 4 пункту 42 Розділу І
законопроекту слова «а також руд заліза»
доповнити словами «та марганцевих руд.».
-6501- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 4 Пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «у

1946

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

підпункті 252.7.2. пункту 252.7. після слів
«вуглеводневої
сировини»
доповнити
словами «, та руд заліза.».
-6502- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Підпункт 4 Пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «у
підпункті 252.7.2. пункту 252.7. після слів
«вуглеводневої
сировини»
доповнити
словами «, та руд заліза.».
-6503- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 4 частини 42 розділу 1
законопроекту викласти у такій редакції: "4) у
підпункті 252.7.2 пункту 252.7 після слів
"вуглеводневої сировини" доповнити словами
", руд заліза та марганцевих руд".
-6504- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 4 частини 42 розділу 1
законопроекту (зміни до пп. 252.7.2 ст. 252
ПКУ) виключити.
-6505- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 252.7.2 пункту 252.7 статті 252
Податкового кодексу України слова та знак «,
а також руд заліза» виключити.
-6506- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 252.7.2 пункту 252.7 статті 252
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знак «, а також руд
заліза» виключити
-6507- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 4 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6508- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

І

Підпункт 4 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6509- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Відхилено

1947

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

252.7. Вартість відповідного виду
товарної продукції гірничого підприємства видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини), крім руди заліза, у податковому
(звітному) періоді обчислюється платником
для кожної ділянки надр на базових умовах
поставки (склад готової продукції гірничого
підприємства) за більшою з таких її величин:
252.7.1. за фактичними цінами реалізації
відповідного виду товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини); 252.7.2. за
розрахунковою вартістю відповідного виду
товарної продукції гірничого підприємства видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини), крім вуглеводневої сировини, а
також руд заліза.
-6510- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

252.71. Вартість товарної продукції для
гірничого підприємства, що здійснює
діяльність з видобування руди заліза,
обчислюється платником рентної плати
окремо для кожної ділянки надр на базових
умовах поставки (склад готової продукції
гірничого підприємства) наступним чином:
- для реалізованої товарної продукції - за
фактичними цінами реалізації товарної
продукції;
- для товарної продукції, використаної
гірничим
підприємством
у
власній
господарській діяльності - за розрахунковою
вартістю товарної продукції.
-6511- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 42 Розділу
законопроекту виключити;
-6512- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

Підпункт 4 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 252.7.2 викласти у такій редакції:

1948

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«252.7.2. за розрахунковою вартістю
відповідного виду товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини), крім
вуглеводневої сировини.»;
-6513- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У підпункті 252.7.2 пункту 252.7 статті 252
Податкового кодексу України слова та знаки
«, а також руд заліза» виключити.
-6514- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 252.7.2 пункту 252.7 статті 252
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знак «, а також руд
заліза» виключити
-6515- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

443

5) пункт 252.8 доповнити абзацами такого
змісту:

Підпункт 4 пункту 42 Розділу І
законопроекту – виключити.
-6516- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 252.7.2 пункту 252.7 статті 252
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту слова та знак «, а також руд
заліза» виключити
-6517- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

підпункт 5 пункту 40 Розділу І (щодо
пункту 252.8) викласти у такій редакції:
«у пункті 252.8:
у п’ятому абзаці слова «державну
податкову політику» замінити словами
«державну митну політику»;
після п’ятого абзацу доповнити абзацами
такого змісту:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за

1949

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податковий (звітний) період, як середня у
звітному податковому періоді вартість
залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR
China, перерахована у гривні за тонну за
курсом Національного банку України станом
на 1 число місяця, що настає за податковим
(звітним)
періодом,
за
даними
інформаційного агентства «Platts».
Фактична ціна реалізації для руд марганцю
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня у
звітному податковому періоді вартість однієї
тонни товарної продукції за індексом
Manganese ore 44% Mn CIF China (доларів
США за 1% вмісту марганцю), перерахована у
гривні за тонну за курсом Національного
банку України станом на 1 число місяця, що
настає за податковим (звітним) періодом, за
даними інформаційного агентства «Platts».
Фактична ціна реалізації для руд титану
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня у
звітному податковому періоді вартість однієї
тонни товарної продукції:
ільменіту - за індексом Ilmenite 54 % TiO2
CIF China, перерахована у гривні за тонну за
курсом Національного банку України станом
на 1 число місяця, що настає за податковим
(звітним)
періодом,
за
даними
інформаційного агентства «Metal Bulletin»;
рутилу - за індексом Rutile 95 % TiO2 CIF
China , перерахована у гривні за тонну за
курсом Національного банку України станом
на 1 число місяця, що настає за податковим
(звітним)
періодом,
за
даними
інформаційного агентства «Metal Bulletin».
Фактична ціна реалізації для руд цирконію
визначається
центральним
органом

1950

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня у
звітному податковому періоді вартість однієї
тонни товарної продукції за індексом Zircon
65,5 % ZrO2 CIF China, перерахована у гривні
за тонну за курсом Національного банку
України станом на 1 число місяця, що настає
за податковим (звітним) періодом, за даними
інформаційного агентства «Metal Bulletin».
Фактичною ціною реалізації товарної
продукції із сировини для каменю бутового
(каменю будівельного) або сировини піщаногравійної із будь-яких гірських порід, що
відповідними Кондиціями для ділянки надр,
визнаних придатними для виробництва
каменю будівельного, у тому числі
наповнювачів бетонів, вважається 10 доларів
США за одну тону товарної продукції
гірничого підприємства з видобування
сировини для каменю бутового (каменю
будівельного) або сировини піщано-гравійної,
перерахована у гривні за тонну за курсом
Національного банку України станом на 1
число місяця, що настає за податковим
(звітним) періодом».
Фактичною ціною реалізації товарної
продукції із видобутих підземних вод
(мінеральних,
лікувальних,
лікувальностолових, природних столових, питних)), для
якої відповідними Кондиціями передбачено
передпродажну
підготовку
шляхом
бутелювання (пакування), а також як складову
напоїв, у тому числі соків, вважається 150
доларів США за один кубічний метр товарної
продукції
гірничого
підприємства
із
видобутих підземних вод (мінеральних,
лікувальних, лікувально-столових, природних
столових, питних)), перерахована у гривні за
тонну за курсом Національного банку України
станом на 1 число місяця, що настає за
податковим (звітним) періодом.»;

1951

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

сьомий абзац викласти у такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену ціну реалізації відповідного виду
товарної продукції - видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) на своєму
офіційному веб-сайті у спеціальному розділі
та повідомляє центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.»;
-6518- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)
Пункт 5 частини 42 розділу 1
законопроекту виключити.
-6519- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 5 пункту 42 викласти в такій
редакції:
«5) пункт 252.8 доповнити абзацами такого
змісту:
“Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за такою
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд заліза, офіційно визначена світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1952

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд заліза, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 15 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику”;
-6520- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6521- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 5 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6522- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

252.8. У разі обчислення вартості товарної
продукції гірничого підприємства - видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) за
фактичними цінами реалізації вартість
одиниці відповідного виду товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини
(мінеральної
сировини)
встановлюється платником рентної плати за
величиною
суми
доходу,
отриманого
(нарахованого) від виконаних у податковому
(звітному) періоді господарських зобов'язань

1953

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

з реалізації відповідного обсягу (кількості)
видобутої корисної товарної продукції
гірничого
підприємства
копалини
(мінеральної сировини).
...
Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку, за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX
62% FE CFR China, перерахована у гривні
за тонну за курсом Національного банку
України станом на 1 число місяця, що
настає за податковим (звітним) періодом, за
інформацією, що офіційно зазначена
світовим інформаційним агентством Platts,
зменшена наіндикативнувартістьвитратіз
транспортування і страхування на умовах
поставки мінеральної сировини від
гірничовидобувного
підприємства
до
Китаю. Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику
економічного розвитку, до 10 числа місяця,
наступного за податковим (звітним)
періодом, розміщує визначену фактичну
ціну реалізації руд заліза, а також
індикативну
вартість
витрат
із
транспортування і страхування на умовах
поставки мінеральної сировини від
гірничовидобувного
підприємства
до
Китаю на своєму офіційному веб-сайті у
спеціальному розділі та повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.
-6523- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
Підпункт 5 пункту 42 Розділу
законопроекту виключити;
-6524- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено
I
Відхилено

1954

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 5 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 252.8 викласти у такій редакції:
«252.8. У разі обчислення вартості
товарної продукції гірничого підприємства видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини) за фактичними цінами реалізації
вартість одиниці відповідного виду товарної
продукції гірничого підприємства - видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)
встановлюється платником рентної плати за
величиною
суми
доходу,
отриманого
(нарахованого) від виконаних у податковому
(звітному) періоді господарських зобов’язань
з реалізації відповідного обсягу (кількості)
такого виду товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини).»;
-6525- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 5 пункту 42 викласти в такій
редакції:
«5) пункт 252.8 доповнити абзацами такого
змісту: “Фактична ціна реалізації для руд
заліза визначається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за такою
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд заліза, офіційно визначена світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1955

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд заліза, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 15 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику”;
-6526- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 5 пункту 42 викласти в такій
редакції:
«5) пункт 252.8 доповнити абзацами такого
змісту: “Фактична ціна реалізації для руд
заліза визначається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за такою
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1956

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд заліза, офіційно визначена світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд заліза, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 15 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику”;
-6527- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України абзаци такого змісту:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China, перерахована у гривні за тонну
за курсом Національного банку України
станом на 1 число місяця, що настає за

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1957

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

податковим
(звітним)
періодом,
за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.»
виключити.
-6528- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 5 пункту 42 Розділу І
законопроекту – виключити.
-6529- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
. Підпункт 5 пункту 42 викласти в такій
редакції: «5) пункт 252.8 доповнити абзацами
такого змісту: “Фактична ціна реалізації для
руд заліза визначається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за такою
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд заліза, офіційно визначена світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1958

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд заліза, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 15 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику”;
-6530- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 5 пункту 42 викласти в такій
редакції:
«5) пункт 252.8 доповнити абзацами
такого змісту:
“Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за такою
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1959

№

444

Редакція, прийнята в першому читанні

“Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China, перерахована у гривні за тонну
за курсом Національного банку України
станом на 1 число місяця, що настає за
податковим
(звітним)
періодом,
за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.

Пропозиції та поправки до проекту

Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд заліза, офіційно визначена світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд заліза, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 15 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику”;
-6531- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац 2 підпункту 5 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній

1960

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд заліза, офіційно визначена світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд заліза, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 15 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.».
-6532- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Відхилено

“Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається Кабінетом Міністрів України за
пропозицією центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику
економічного розвитку, за податковий
(звітний) період, як середня вартість залізної
руди за індексом IODEX 62% FE CFR China,
перерахована у гривні за тонну за курсом
Національного банку України станом на 1
число місяця, що настає за податковим
(звітним) періодом, за інформацією, що
офіційно зазначена світовим інформаційним
агентством Platts.
-6533- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити

1961

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6534- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
1. Абзац 2 підпункту 5 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл де Bplatts
– вартість однієї тонни руд заліза за індексом
IODEX 62% FE CFR China, офіційно
визначена
світовим
інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період; Platts
PC13 – ставка фрахту Route PC13 (Yuzhniy
Ukraine; Qingdao North China) однієї тонни руд
заліза,
офіційно
визначена
світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період; Ввл – показник
витрат на внутрішню логістику однієї тонни
руд заліза, який включає витрати на доставку
(перевезення, транспортування) товарної
продукції гірничого підприємства – видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)
всередині України, що дорівнює 15 доларів
США що перераховується у гривні за
середнім курсом Національного банку
України, який склався за податковий (звітний)
період.».
-6535- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзаци другий та наступні підпункту 5
пункту 42 Розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:

1962

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тони залізної
руди за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts1;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China),
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts1 ;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику, який включає витрати на доставку
(перевезення, транспортування) товарної
продукції гірничого підприємства – видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)
всередині України, що дорівнює 15 доларів
США що перераховується у гривні за
середнім курсом Національного банку
України, який склався за податковий (звітний)
період.
1Середній
показник
відповідного
податкового
(звітного)
періоду,
що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.».
-6536- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1963

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України абзац «Фактична ціна
реалізації для руд заліза визначається
центральним органом виконавчої влади, що
17 реалізує державну політику економічного
розвитку, за податковий (звітний) період, як
середня вартість залізної руди за індексом
IODEX 62% FE CFR China, перерахована у
гривні за тонну за курсом Національного
банку України станом на 1 число місяця, що
настає за податковим (звітним) періодом, за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним
агентством
Platts.»
виключити.
-6537- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
абзаци такого змісту: «Фактична ціна
реалізації для руд заліза визначається
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, за податковий (звітний) період, як
середня вартість залізної руди за індексом
IODEX 62% FE CFR China, перерахована у
гривні за тонну за курсом Національного
банку України станом на 1 число місяця, що
настає за податковим (звітним) періодом, за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.»
виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1964

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6538- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац такого змісту: «Фактична ціна реалізації
для руд заліза визначається центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику економічного розвитку, за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China, перерахована у гривні за тонну
за курсом Національного банку України
станом на 1 число місяця, що настає за
податковим
(звітним)
періодом,
за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.» викласти в
наступній редакції:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China (за виключенням вартості
транспортування залізорудної продукції від
українських добувних підприємств до порту
Китаю (на суму 15 доларів США/тонну
залізної руди усередненої вартості логістики в
Україні від гірничодобувного підприємства до
порту, включаючи всі послуги і збори, та
вартості морського фрахту за індексом PC13
«Yuzhny, Ukraine - Qingdao, North China»)),
перерахована у гривні за тонну за курсом
Національного банку України станом на 1
число місяця, що настає за податковим
(звітним) періодом, за інформацією, що
офіційно зазначена світовим інформаційним
агентством Platts.»
-6539- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1965

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац такого змісту: «Фактична ціна реалізації
для руд заліза визначається центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику економічного розвитку, за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China, перерахована у гривні за тонну
за курсом Національного банку України
станом на 1 число місяця, що настає за
податковим
(звітним)
періодом,
за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.» викласти в
наступній редакції:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою: Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл де
Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза за
індексом IODEX 62% FE CFR China, офіційно
визначена
світовим
інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період; Platts
PC13 – ставка фрахту Route PC13 (Yuzhniy
Ukraine; Qingdao North China) однієї тонни руд
заліза,
офіційно
визначена
світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період; Ввл – показник
витрат на внутрішню логістику однієї тонни
руд заліза, який включає витрати на доставку
(перевезення, транспортування) товарної
продукції гірничого підприємства – видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)

1966

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

всередині України, що дорівнює 15 доларів
США що перераховується у гривні за
середнім курсом Національного банку
України, який склався за податковий (звітний)
період.»
-6540- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Підпункт 5 пункту 42 Розділу І
законопроекту доповнити абзацами такого
змісту:
«Фактична ціна реалізації для марганцевої
руди визначається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою:
Вкк = BCRU x 44 – Platts PC13 – Ввл
де BCRU – вартість однієї сухої метричної
тони марганцевої руди за індексом Manganese
Ore 44% Mn China CIF (доларів США за 1%
вмісту марганцю), офіційно визначена
світовим інформаційним агентством CRU
Group 1 (у гривнях);
44 – відсоток вмісту марганцю в
марганцевій руді за індексом Manganese Ore
44% Mn China CIF, що офіційно визначений
світовим інформаційним агентством CRU
Group;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China),
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts1;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику, який включає витрати на доставку
(перевезення, транспортування) товарної
продукції гірничого підприємства – видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)
всередині України, що дорівнює 15 доларів
США що перераховується у гривні за
середнім курсом Національного банку
України, який склався за податковий (звітний)
період.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1967

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
1Середній
показник
відповідного
податкового
(звітного)
періоду,
що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
та марганцевих руд на своєму офіційному вебсайті у спеціальному розділі та повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.».
-6541- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци другий та наступні підпункту 5
пункту 42 Розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тони залізної
руди за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts1;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China),
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts1 ;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику, який включає витрати на доставку
(перевезення, транспортування) товарної
продукції гірничого підприємства – видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)
всередині України, що дорівнює 15 доларів
США що перераховується у гривні за
середнім курсом Національного банку

1968

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України, який склався за податковий (звітний)
період.
1Середній
показник
відповідного
податкового
(звітного)
періоду,
що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.».
-6542- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
абзаци такого змісту:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China, перерахована у гривні за тонну
за курсом Національного банку України
станом на 1 число місяця, що настає за
податковим
(звітним)
періодом,
за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1969

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

реалізує державну податкову політику.»
виключити
-6543- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац такого змісту: «Фактична ціна
реалізації для руд заліза визначається
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, за податковий (звітний) період, як
середня вартість залізної руди за індексом
IODEX 62% FE CFR China, перерахована у
гривні за тонну за курсом Національного
банку України станом на 1 число місяця, що
настає за податковим (звітним) періодом, за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.» викласти в
наступній редакції:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China (за виключенням вартості
транспортування залізорудної продукції від
українських добувних підприємств до порту
Китаю (на суму 15 доларів США/тонну
залізної руди усередненої вартості логістики в
Україні від гірничодобувного підприємства до
порту, включаючи всі послуги і збори, та
вартості морського фрахту за індексом PC13
«Yuzhny, Ukraine - Qingdao, North China»)),
перерахована у гривні за тонну за курсом
Національного банку України станом на 1
число місяця, що настає за податковим
(звітним) періодом, за інформацією, що
офіційно зазначена світовим інформаційним
агентством Platts.»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1970

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6544- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац такого змісту: «Фактична ціна
реалізації для руд заліза визначається
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, за податковий (звітний) період, як
середня вартість залізної руди за індексом
IODEX 62% FE CFR China, перерахована у
гривні за тонну за курсом Національного
банку України станом на 1 число місяця, що
настає за податковим (звітним) періодом, за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.» викласти в
наступній редакції:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою: Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл де
Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза за
індексом IODEX 62% FE CFR China, офіційно
визначена
світовим
інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період; Platts
PC13 – ставка фрахту Route PC13 (Yuzhniy
Ukraine; Qingdao North China) однієї тонни руд
заліза,
офіційно
визначена
світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період; Ввл – показник
витрат на внутрішню логістику однієї тонни
руд заліза, який включає витрати на доставку

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1971

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

(перевезення, транспортування) товарної
продукції гірничого підприємства – видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)
всередині України, що дорівнює 15 доларів
США що перераховується у гривні за
середнім курсом Національного банку
України, який склався за податковий (звітний)
період.»
-6545- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
абзаци такого змісту:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China, перерахована у гривні за тонну
за курсом Національного банку України
станом на 1 число місяця, що настає за
податковим
(звітним)
періодом,
за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.»
виключити
-6546- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац такого змісту: «Фактична ціна реалізації

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1972

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

для руд заліза визначається центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику економічного розвитку, за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China, перерахована у гривні за тонну
за курсом Національного банку України
станом на 1 число місяця, що настає за
податковим
(звітним)
періодом,
за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.» викласти в
наступній редакції:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середня
вартість залізної руди за індексом IODEX 62%
FE CFR China (за виключенням вартості
транспортування залізорудної продукції від
українських добувних підприємств до порту
Китаю (на суму 15 доларів США/тонну
залізної руди усередненої вартості логістики в
Україні від гірничодобувного підприємства до
порту, включаючи всі послуги і збори, та
вартості морського фрахту за індексом PC13
«Yuzhny, Ukraine - Qingdao, North China»)),
перерахована у гривні за тонну за курсом
Національного банку України станом на 1
число місяця, що настає за податковим
(звітним) періодом, за інформацією, що
офіційно зазначена світовим інформаційним
агентством Platts.»
-6547- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац такого змісту: «Фактична ціна
реалізації для руд заліза визначається
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1973

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розвитку, за податковий (звітний) період, як
середня вартість залізної руди за індексом
IODEX 62% FE CFR China, перерахована у
гривні за тонну за курсом Національного
банку України станом на 1 число місяця, що
настає за податковим (звітним) періодом, за
інформацією, що офіційно зазначена світовим
інформаційним агентством Platts.» викласти в
наступній редакції:
«Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд заліза, офіційно визначена світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд заліза, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 15 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.»

1974

№

Редакція, прийнята в першому читанні

445

Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.”;

446

Пропозиції та поправки до проекту

-6548- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-6549- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 252.8 статті 252 Податкового
кодексу України абзац «Центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку, до 10 числа
місяця, наступного за податковим (звітним)
періодом, розміщує визначену фактичну ціну
реалізації руд заліза на своєму офіційному
веб-сайті у спеціальному розділі та
повідомляє центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.» виключити.
-6550- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці третьому підпункту 5 пункту 42
розділу І цифри «10» замінити цифрою «5».
-6551- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзаці третьому підпункту 5 пункту 42
розділу І цифри «10» замінити цифрою «7».
-6552- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

підпункт 5) пункту 42 Розділу І проекту,
викласти у наступній редакції: "пункт 252.8
доповнити абзацами такого змісту:
Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою:
Вкк = Bplatts – 2хPlatts PC13 де Bplatts –
вартість однієї тони залізної руди за індексом
IODEX 62% FE CFR China, офіційно
визначена
світовим
інформаційним
агентством Platts;

1975

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

2хPlatts PC13 – витрати на внутрішню та
зовнішню
доставку
(перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини). Витрати на
внутрішню
доставку
(перевезення,
транспортування) приймаються на рівні
витрат на зовнішню доставку, що дорівнює
ставці фрахту Route PC13 (Yuzhniy Ukraine;
Qingdao North China), яка офіційно визначена
світовим інформаційним агентством Platts.
Середній
показник
відповідного
податкового
(звітного)
періоду,
що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період."
-6553- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 5 частини 42 розділу 1
законопроекту викласти у такій редакції: "5)
пункт 252.8 доповнити абзацами такого
змісту:
Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
економічного
розвитку,
за
податковий (звітний) період, як середнє
значення індексів залізної руди IODEX 62%
FE CFR China за податковий (звітний) період,
перерахованих у гривні за тонну за курсом
Національного банку України, що діяв для
кожного числа місяця, коли офіційно
оприлюднювалися котирування світового
інформаційного агентства Platts.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє

1976

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.
Фактична ціна реалізації для марганцевої
руди визначається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за наступною
формулою:
Вкк = BCRU x 44 – Platts PC13 – Ввл, де
BCRU – вартість однієї сухої метричної
тони марганцевої руди за індексом Manganese
Ore 44% Mn China CIF (доларів США за 1%
вмісту марганцю), офіційно визначена
світовим інформаційним агентством CRU
Group (у гривнях) (середній показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
що перераховується у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період);
44 – відсоток вмісту марганцю в
марганцевій руді за індексом Manganese Ore
44% Mn China CIF, що офіційно визначений
світовим інформаційним агентством CRU
Group;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China),
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts1;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику, який включає витрати на доставку
(перевезення, транспортування) товарної
продукції гірничого підприємства – видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)
всередині України, що дорівнює 15 доларів
США що перераховується у гривні за
середнім курсом Національного банку
України, який склався за податковий (звітний)
період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза

1977

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

та марганцевих руд на своєму офіційному вебсайті у спеціальному розділі та повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику.
-6554- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 5 пункту 42 викласти в такій
редакції:
«5) пункт 252.8 доповнити абзацами такого
змісту:
“Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за такою
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд заліза, офіційно визначена світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд заліза, який
включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 15 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом

1978

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику”.
-6555- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 5 пункту 42 викласти в такій
редакції:
«5) пункт 252.8 доповнити абзацами такого
змісту:
“Фактична ціна реалізації для руд заліза
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику економічного розвитку за такою
формулою:
Вкк = Bplatts – Platts PC13 – Ввл
де Bplatts – вартість однієї тонни руд заліза
за індексом IODEX 62% FE CFR China,
офіційно визначена світовим інформаційним
агентством Platts, що визначається як середній
показник відповідного податкового (звітного)
періоду, перерахований у гривні за середнім
курсом Національного банку України, який
склався за податковий (звітний) період;
Platts PC13 – ставка фрахту Route PC13
(Yuzhniy Ukraine; Qingdao North China) однієї
тонни руд заліза, офіційно визначена світовим
інформаційним
агентством
Platts,
що
визначається
як
середній
показник
відповідного податкового (звітного) періоду,
перерахований у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період;
Ввл – показник витрат на внутрішню
логістику однієї тонни руд заліза, який

1979

№

447

Редакція, прийнята в першому читанні

6) абзац четвертий пункту 252.16 викласти
у такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

включає витрати на доставку (перевезення,
транспортування)
товарної
продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) всередині
України, що дорівнює 15 доларів США що
перераховується у гривні за середнім курсом
Національного банку України, який склався за
податковий (звітний) період.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику економічного
розвитку, до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом, розміщує
визначену фактичну ціну реалізації руд заліза
на
своєму
офіційному
веб-сайті
у
спеціальному
розділі
та
повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику”.
-6556- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 6 частини 42 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 252.16 ст. 252
ПКУ) виключити.
-6557- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6558- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 6 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6559- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
абзац четвертий пункту 252.16 викласти у
такій редакції:
«252.16. Розрахункова вартість одиниці
відповідного виду товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) (Цр)
обчислюється за такою формулою:
Вмп + (Вмп х Крмпе)
Цр = __________________________
Vмп,

1980

№

448

Редакція, прийнята в першому читанні

“Крмпе — коефіцієнт рентабельності
гірничого підприємства у розмірі 0,20, крім
випадків, коли більша величина такого
коефіцієнту
затверджена
в
технікоекономічних розрахунках матеріалів геологоекономічної оцінки запасів корисних копалин
ділянки надр, затверджених центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр
(десятковий дріб) при встановленні кондицій
на мінеральну сировину об’єкту (ділянки)
надр;”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

де Вмп - витрати, обчислені згідно з
пунктами 252.11 - 252.15 цієї статті (у
гривнях);
Крмпе - коефіцієнт рентабельності
гірничого підприємства, обчислений у
матеріалах
геолого-економічної
оцінки
запасів корисних копалин ділянки надр,
затверджених
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері геологічного вивчення та
раціонального
використання
надр
(десятковий дріб). Гірничі підприємства, що
порушили строк регулярної повторної
геолого-економічної оцінки запасів корисних
копалин ділянки надр, обчислюють податкові
зобов'язання із застосуванням коефіцієнта
рентабельності, що дорівнює трикратному
розміру облікової ставки Національного
банку України;
Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції
гірничого підприємства - видобутих корисних
копалин (мінеральної сировини), що видобута
за податковий (звітний) період.»;
-6560- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6561- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

В абзаці другому підпункту 6 пункту 42
розділу І цифри «0,20» замінити цифрами
«0,25».
-6562- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзаци другий та наступні підпункту 6
пункту 42 Розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
«252.16. Розрахункова вартість одиниці
відповідного виду товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) (Цр)
обчислюється за такою формулою:
Вмп + (Вмп х Крмпе)

1981

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Цр = __________________________
Vмп,
де Вмп - витрати, обчислені згідно з
пунктами 252.11 - 252.15 цієї статті (у
гривнях);
Крмпе - коефіцієнт рентабельності
гірничого підприємства у розмірі 0,15, крім
випадків, коли більша величина такого
коефіцієнту
затверджена
в
технікоекономічних розрахунках матеріалів геологоекономічної оцінки запасів корисних копалин
ділянки надр, затверджених центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр
(десятковий дріб).
Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції
гірничого підприємства - видобутих корисних
копалин (мінеральної сировини), що видобута
за податковий (звітний) період.».
-6563- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці четвертому пункту 252.16 статті
252 Податкового кодексу України цифри
«0,20» замінити цифрами «0,10».
-6564- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці четвертому пункту 252.16 статті
252 Податкового кодексу України слова «при
встановленні кондицій на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр» виключити.
-6565- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзаци другий та наступні підпункту 6
пункту 42 Розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
«252.16. Розрахункова вартість одиниці
відповідного виду товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної

1982

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

копалини (мінеральної сировини) (Цр)
обчислюється за такою формулою:
Вмп + (Вмп х Крмпе) Цр =
__________________________ Vмп,
де Вмп - витрати, обчислені згідно з
пунктами 252.11 - 252.15 цієї статті (у
гривнях);
Крмпе - коефіцієнт рентабельності
гірничого підприємства у розмірі 0,15, крім
випадків, коли більша величина такого
коефіцієнту
затверджена
в
технікоекономічних розрахунках матеріалів геологоекономічної оцінки запасів корисних копалин
ділянки надр, затверджених центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр
(десятковий дріб).
Vмп - обсяг (кількість) товарної продукції
гірничого підприємства - видобутих корисних
копалин (мінеральної сировини), що видобута
за податковий (звітний) період.».
-6566- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
В абзаці другому пункту 6 цифру «0,20»
замінити на цифру «0,15».
-6567- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац четвертий пункту 252.16 статті 252
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції:
«Крмпе - коефіцієнт рентабельності
гірничого підприємства, обчислений у
матеріалах
геолого-економічної
оцінки
запасів корисних копалин ділянки надр,
затверджених
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері геологічного вивчення та
раціонального
використання
надр
(десятковий дріб). Гірничі підприємства, що
порушили строк регулярної повторної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1983

№

449

Редакція, прийнята в першому читанні

7) абзац шостий пункту 252.18 викласти у
такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

геолого-економічної оцінки запасів корисних
копалин ділянки надр, обчислюють податкові
зобов’язання із застосуванням коефіцієнта
рентабельності, що дорівнює трикратному
розміру облікової ставки Національного
банку України;».
-6568- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці другому підпункту 6 пункту 42
розділу І цифри «0,20» замінити цифрами
«0,30».
-6569- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 7 частини 42 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 252.18 ст. 252
ПКУ) виключити.
-6570- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6571- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

І

Підпункт 7 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6572- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
абзац шостий пункту 252.18 викласти у
такій редакції:
«252.18. Податкові зобов'язання з рентної
плати за користування надрами для
відповідного виду товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) в межах
однієї ділянки надр за податковий (звітний)
період обчислюються за такою формулою:
Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,
де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду
товарної продукції гірничого підприємства видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини) у податковому (звітному) періоді (в
одиницях маси або об'єму);

1984

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Вкк - вартість одиниці відповідного виду
товарної продукції гірничого підприємства видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини), обчислена згідно з пунктами 252.7
- 252.17 цієї статті;
Свнз - величина ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин (у відсотках), встановлена
у пункті 252.20 цієї статті;
Кпп
коригуючий
коефіцієнт,
встановлений у пункті 252.22 цієї статті.»;
-6573- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

450

451

“Кпп — коригуючий коефіцієнт, величина
якого відповідає встановленому у пункті
252.22 цієї статті або величині добутку
кількох коефіцієнтів, встановлених у пункті
252.22 цієї статті, у разі наявності підстав їх
одночасного застосування за відповідними
критеріями.”;

8) абзац перший пункту 252.19 викласти у
такій редакції:

Підпункт 7 пункту 42 Розділу І
законопроекту – виключити.
-6574- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці шостому пункту 252.18 статті 252
Податкового кодексу України слова «або
величині добутку кількох коефіцієнтів,
встановлених у пункті 252.22 цієї статті, у разі
наявності
підстав
їх
одночасного
застосування за відповідними критеріями»
виключити.
-6575- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац шостий пункту 252.18 статті 252
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції:
«Кпп
коригуючий
коефіцієнт,
встановлений у пункті 252.22 цієї статті.».
-6576- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 8 частини 42 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 252.19 ст. 252
ПКУ) виключити.
-6577- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 8 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6578- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

І

1985

№

452

Редакція, прийнята в першому читанні

“252.19. Обсяг (кількість) відповідного

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 8 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6579- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 8 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
абзац перший пункту 252.19 викласти у
такій редакції:
«252.19. Обсяг (кількість) відповідного
виду
товарної
продукції
гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної
сировини)
визначається
платником рентної плати самостійно у
журналі обліку видобутих корисних копалин
відповідно до вимог затверджених ним схем
руху
видобутої
корисної
копалини
(мінеральної сировини) на виробничих
дільницях та місцях зберігання з урахуванням
складу вихідної сировини, умов конкретного
виробництва, особливостей технологічного
процесу та вимог до кінцевої продукції і
нормативних актів, що регламентують вимоги
до відповідного виду товарної продукції
гірничих підприємств стосовно визначення
якості сировини та кінцевого продукту,
визначення вмісту основної та супутньої
корисної
копалини
в
лабораторіях,
атестованих
згідно
з
правилами
уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі.
Залежно від відповідного виду видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) її
кількість визначається в одиницях маси або
об'єму.»;
-6580- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший підпункту 8 пунтку 42
Розділу І законопроекту виключити.
-6581- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 8 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6582- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

1986

№

453

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

виду
товарної
продукції
гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини), згідно із видами
продукції, які встановлені затвердженими
кондиціями на мінеральну сировину об’єкту
(ділянки) надр, визначається платником
рентної плати самостійно у журналі обліку
видобутих корисних копалин відповідно до
вимог затверджених ним схем руху видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) на
виробничих дільницях та місцях зберігання з
урахуванням складу вихідної сировини, умов
конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої
продукції
і
нормативних
актів,
що
регламентують вимоги визначення якості
сировини та кінцевого продукту, визначення
вмісту основної та супутньої корисної
копалини в лабораторіях, атестованих згідно з
правилами уповноваження та атестації у
державній метрологічній системі.”;

Абзац другий підпункту 8 пунтку 42
Розділу І законопроекту виключити.
-6583- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац перший пункту 252.19 статті 252
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції:
«Обсяг (кількість) відповідного виду
товарної продукції гірничого підприємства видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини) визначається платником рентної
плати самостійно у журналі обліку видобутих
корисних копалин відповідно до вимог
затверджених ним схем руху видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) на
виробничих дільницях та місцях зберігання з
урахуванням складу вихідної сировини, умов
конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої
продукції
і
нормативних
актів,
що
регламентують вимоги до відповідного
затвердженого виду товарної продукції
гірничих підприємств стосовно визначення
якості сировини та кінцевого продукту,
визначення вмісту основної та супутньої
корисної
копалини
в
лабораторіях,
атестованих
згідно
з
правилами
уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі.».
-6584- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

9) у пункті 252.20:

Пункт 9 частини 42 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 252.20 ст. 252
ПКУ) виключити.
-6585- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 9 пункту 42 викласти в такій
редакції: у пункті 252.20:
абзац перший викласти у такій редакції:
“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

1987

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах”;
у таблиці позицію:

«руди заліза

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше доларів США;
11,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США
4
»

замінити позицією:

«руди заліза

3,50,
якщо
середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за

1988

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше за
тонну; 5,00, якщо середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно за
тонну;
10,00,
якщо
середня вартість руд
заліза за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США за
тонну
4
»

-6586- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 9 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6587- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено
І

Підпункт 9 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6588- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Відхилено

252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої
затверджені
кондиціями
на
мінеральну сировину об’єкту (ділянки)
надр, установлюються у відсотках від

1989

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

вартості товарної продукції
підприємства у таких розмірах:
Назва груп корисних
копалин, що надана у
користування
надрами
гірничому підприємству
для
видобування
корисної копалини у
вигляді
товарної
продукції
гірничого
підприємства - видобутої
корисної
копалини
(мінеральної сировини)

руди заліза

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

гірничого

Ставка, відсоток від
вартості
продукції
підприємства видобутої
копалини
(мінеральної сировини)

2,50,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів
США
і
менше;3,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно;
5,00,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)

1990

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

період становить більше
200 доларів США»;

-6589- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
абзац перший пункту 252.20 викласти у
такій редакції:
«252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних
копалин
установлюються
у
відсотках від вартості товарної продукції
гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) у таких
розмірах:
Назва груп корисних
копалин, що надана у
користування
надрами
гірничому підприємству

Ставка, відсоток від
вартості
товарної
продукції
гірничого
підприємства

рудні
(металовмісні
(металічні), у тому числі
руди) корисні копалини:
чорних металів (крім руд
заліза), кольорових та
легувальних металів

6,25

руди заліза

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше доларів США;

1991

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США-4
урановмісні
(в
технологічному розчині)

5,00

інші, ніж урановмісні,
чорних, кольорових та
легувальних металів

5,00

енергетичні
копалини:

корисні

вугілля:
коксівне

1,50

енергетичне

0,75

антрацит

1,00

буре

1,00

торф

1,00

вуглеводні:
нафта:
з покладів, які повністю
або частково залягають
на глибині до 5000 метрів

31,00

з покладів, які повністю
залягають на глибині
понад 5000 метрів

16,00

Конденсат:

1992

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
з покладів, які повністю
або частково залягають
на глибині до 5000 метрів

31,00

з покладів, які повністю
залягають на глибині
понад 5000 метрів

16,00

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

газ природний (будьякого походження):
природний
газ,
що
відповідає
умові,
визначеній
у
пункті
252.24
цієї
статті,
видобутий з покладів до
5000 метрів

29,00

природний
газ,
що
відповідає
умові,
визначеній
у
пункті
252.24
цієї
статті,
видобутий з покладів
понад 5000 метрів

14,00

з покладів на ділянках
надр
(родовищах)
в
межах континентального
шельфу та/або виключної
(морської) економічної
зони України

11,00

природний
газ,
видобутий
під
час
виконання договорів про
спільну діяльність

70,00

з покладів, які повністю
або частково залягають
на глибині до 5000 метрів

29,00

з покладів, які повністю
залягають на глибині
понад 5000 метрів

14,00

неенергетичні, нерудні
(неметаловмісні
(неметалічні)
корисні
копалини, води підземні1), води поверхневі, грязі

5,00

1993

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

лікувальні (пелоїди), крім
бурштину
бурштин

10,00

природний
газ,
видобутий
із
нових
свердловин з покладів,
які
повністю
або
частково залягають на
глибині до 5000 метрів
(крім природного газу,
видобутого
під
час
виконання договорів про
спільну діяльність)

12,00

природний
газ,
видобутий
із
нових
свердловин з покладів,
які
повністю
або
частково залягають на
глибині
понад
5000
метрів (крім природного
газу, видобутого під час
виконання договорів про
спільну діяльність)»

6,00

-6590- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 9 пункту 42 викласти в такій
редакції: у пункті 252.20:
абзац перший викласти у такій редакції:
“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах”;
у таблиці позицію:

Відхилено

1994

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«руди заліза

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше доларів США;
11,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США
4
»

замінити позицією:

«руди заліза

3,50,
якщо
середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше за
тонну; 5,00, якщо середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200

1995

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доларів США включно за
тонну;
10,00,
якщо
середня вартість руд
заліза за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США за
тонну
4
»

-6591- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 9 пункту 42 викласти в такій
редакції:
у пункті 252.20:
абзац перший викласти у такій редакції:
“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах”;
у таблиці позицію:
«руди заліза

Відхилено

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше доларів США;
11,00, якщо середня

1996

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США4»

замінити позицією:
«руди заліза

3,50,
якщо
середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше за
тонну; 5,00, якщо середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно за
тонну;
10,00,
якщо
середня вартість руд
заліза за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США за
тонну4»

-6592- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

1997

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 9 пункту 42 Розділу І
законопроекту – виключити.
-6593- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 9 пункту 42 викласти в такій
редакції:
«у пункті 252.20: абзац перший викласти у
такій редакції:
“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах”;
у таблиці позицію:
«руди заліза

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше доларів США;
11,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США4»

замінити позицією:

1998

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«руди заліза

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3,50,
якщо
середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше за
тонну; 5,00, якщо середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно за
тонну;
10,00,
якщо
середня вартість руд
заліза за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США за
тонну
4
»

-6594- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 9 пункту 42 викласти в такій
редакції:
у пункті 252.20: абзац перший викласти у
такій редакції:
“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні

Відхилено

1999

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах”;
у таблиці позицію:
«руди заліза

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше доларів США;
11,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США4»

замінити позицією:
«руди заліза

3,50,
якщо
середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше за
тонну; 5,00, якщо середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно

2000

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно за
тонну;
10,00,
якщо
середня вартість руд
заліза за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США за
тонну4»

454

абзац перший викласти у такій редакції:

455

“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах:”;

-6595- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-6596- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці першому пункту 252.20 статті 252
Податкового кодексу України слова «види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину об’єкту (ділянки) надр» виключити.
-6597- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Підпункт 9 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних
копалин
установлюються
у
відсотках від вартості товарної продукції
гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) у таких
розмірах:».

Відхилено

Відхилено

2001

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у таблиці позиції:
“Назва груп корисних
копалин, що надана у
користування
надрами
гірничому підприємству
для
видобування
корисної копалини у
вигляді
товарної
продукції
гірничого
підприємства
—
видобутої
корисної
копалини (мінеральної
сировини)

Ставка, відсоток від
вартості
товарної
продукції
гірничого
підприємства - видобутої
корисної
копалини
(мінеральної сировини)”;

замінити позиціями:
Назва груп корисних
копалин, що надана у
користування
надрами
гірничому підприємству

Ставка, відсоток від
вартості
товарної
продукції
гірничого
підприємства

у таблиці відсутні позиції
замінити позиціями:
рудні
(металовмісні
(металічні), у тому числі
руди) корисні копалини:
чорних металів (крім руд
заліза та марганцевих
руд),
кольорових
та
легувальних металів

чорних металів (крім руд
заліза та марганцевих
руд),
кольорових
та
легувальних металів

марганцеві руди

3,5%,
якщо
середня
вартість
марганцевої
руди
за
індексом
Manganese Ore 44% Mn
China,
що
офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством CRU Group,
за податковий (звітний)
період
становить
3
долари США і менше;
5%,
якщо
середня
вартість
марганцевої
руди
за
індексом
Manganese Ore 44% Mn

2002

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

China,
що
офіційно
визначений
світовим
інформаціним
агентством CRU Group,
за податковий (звітний)
період становить більше
3 та не перевищує 5
доларів США 4 10 %,
якщо середня вартість
марганцевої руди за
індексом Manganese Ore
44% Mn China, що
офіційно
визначений
світовим інформаціним
агентством CRU Group,
за податковий (звітний)
період становить більше
5 доларів США
4

4.
Інформація
щодо
застосування
відповідної ставки для руд заліза та
марганцевої руди розміщується центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, на своєму
офіційному веб-сайті до 10 числа місяця,
наступного
за
податковим
(звітним)
періодом.».
-6598- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Підпункт 9 пункту 42 викласти в такій
редакції:
«9) у пункті 252.20:
абзац перший викласти у такій редакції:
“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах”;

2003

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у таблиці позицію:
«руди заліза

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше доларів США;
11,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США
4
»

замінити позицією:
«руди заліза

3,50,
якщо
середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше за
тонну;5,00, якщо середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше

2004

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

100 та не перевищує 200
доларів США включно за
тонну;10,00,
якщо
середня вартість руд
заліза за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США за
тонну4»

456

у таблиці позиції:

-6599- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац перший у пункті 252.20 статті 252
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції:
«Ставки рентної плати за користування
надрами для видобування корисних копалин
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини) у таких розмірах:»
-6600- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 252.20 статті 252 Податкового
кодексу України у таблиці позиції:
Назва груп корисних
копалин, що надана у
користування
надрами
гірничому підприємству
для
видобування
корисної копалини у
вигляді
товарної
продукції
гірничого
підприємства
—
видобутої
корисної
копалини (мінеральної
сировини)

Відхилено

Відхилено

Ставка, відсоток від
вартості
товарної
продукції
гірничого
підприємства - видобутої
корисної
копалини
(мінеральної сировини)

2005

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити позиціями:
Назва груп корисних
копалин, що надана у
користування
надрами
гірничому підприємству

Ставка, відсоток від
вартості
товарної
продукції
гірничого
підприємства – видобутої
корисної копалини

457

458

“Назва груп корисних копалин, що надана
у користування надрами гірничому
підприємству
Ставка, відсоток від вартості товарної
продукції гірничого підприємства”
замінити позиціями:

459
“Назва груп корисних копалин, що надана
у користування надрами гірничому
підприємству для видобування корисної
копалини у вигляді товарної продукції
гірничого підприємства — видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)
Ставка, відсоток від вартості товарної
продукції гірничого підприємства - видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини)”;

460
461

-6601- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У пункті 252.20 статті 252 Податкового
кодексу України позицію «Назва груп
корисних копалин, що надана у користування
надрами гірничому підприємству для
видобування корисної копалини у вигляді
товарної продукції гірничого підприємства видобутої корисної копалини (мінеральної
сировини)» замінити позицією «Назва груп
корисних копалин, що надана у користування
надрами гірничому підприємству».
-6602- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У пункті 252.20 статті 252 Податкового
кодексу України позицію «Ставка, відсоток
від вартості товарної продукції гірничого
підприємства - видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини)» замінити позицією
«Ставка, відсоток від вартості товарної
продукції гірничого підприємства».

Відхилено

-6603- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

позиції та цифри:

2006

№

Редакція, прийнята в першому читанні

“руди заліза
12,00, якщо середня вартість залізної руди
за індексом IODEX 58 % FE CFR China, то
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством Platts, за податковий (звітний)
період становить 70 і більше доларів
США;11,00, якщо середня вартість залізної
руди за індексом IODEX 58 % FE CFR China,
що
офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством
Platts,
за
податковий (звітний) період становить менше
70 доларів США4”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-6604- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 252.20 статті 252 Податкового
кодексу України у таблиці позиції та цифри:
“руди заліза

Відхилено

3,50,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше;
5,00,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно;
10,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США”;

замінити позиціями та цифрами:
“руди заліза

14,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58 % FE
CFR China, то офіційно
визначений
світовим

2007

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше
доларів
США;13,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
58 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США4”;

-6605- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У пункті 252.20 статті 252 Податкового
кодексу України позиції та цифри:

«руди заліза»

Відхилено

«3,50, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше;
5,00,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно;
10,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE

2008

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США»;»

замінити позиціями та цифрами:

«руди заліза»

«4,50, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58 % FE
CFR China, то офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше доларів США;
7,00,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США
4
»

-6606- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 252.20 статті 252 Податкового
кодексу України доповнити приміткою такого
змісту:
«4Інформація
щодо
застосування
відповідної
ставки
для
руд
заліза
розміщується
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну

Відхилено

2009

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податкову політику, на своєму офіційному
веб-сайті до 15 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом.».
462

замінити позиціями та цифрами:

463

-6607- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
“руди заліза
3,50, якщо середня вартість залізної руди
за індексом IODEX 62 % FE CFR China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством Platts, за податковий (звітний)
період становить 100 доларів США і
менше;5,00, якщо середня вартість залізної
руди за індексом IODEX 62 % FE CFR China,
що
офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством
Platts,
за
податковий (звітний) період становить більше
100 та не перевищує 200 доларів США
включно;10,00, якщо середня вартість залізної
руди за індексом IODEX 62 % FE CFR China,
що
офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством
Platts,
за
податковий (звітний) період становить більше
200 доларів США”;

Відхилено

у підпункті 9 пункту 40 Розділу І (щодо
пункту 252.20) таблицю ставок рентної плати
за користування надрами для видобування
корисних копалин після позиції «руди заліза»
доповнити позиціями:
«руди марганцю - 3,50, якщо середня
вартість руди марганцю за індексом
Manganese ore 44% Mn CIF China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за податковий (звітний)
період становить 3 долари США і менше за 1%
вмісту марганцю;
5,00, якщо середня вартість руди марганцю
за індексом Manganese ore 44% Mn CIF China,
що
офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством
Platts,
за
податковий (звітний) період становить більше
3 та не перевищує 5 доларів США включно за
1% вмісту марганцю;
10,00, якщо середня вартість руди
марганцю за індексом Manganese ore 44% Mn
CIF China, що офіційно визначений світовим
інформаційним
агентством
Platts,
за
податковий (звітний) період становить більше
5 доларів США за 1% вмісту марганцю.
руди титану:
ільменіт - 3,50, якщо середня вартість
ільменіту за індексом Ilmenite 54 % TiO2 CIF
China, що офіційно визначений світовим
інформаційним агентством «Metal Bulletin»,
за податковий (звітний) період становить 100
доларів США і менше за тону;
5,00, якщо середня вартість ільменіту за
індексом Ilmenite 54 % TiO2 CIF China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством «Metal Bulletin», за податковий

2010

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(звітний) період становить більше 100 та не
перевищує 150 доларів США включно за тону;
10,00, якщо середня вартість ільменіту за
індексом Ilmenite 54 % TiO2 CIF China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством «Metal Bulletin», за податковий
(звітний) період становить більше 150 доларів
США за тону;
рутил - 3,50, якщо середня вартість рутилу
за індексом Rutile 95 % TiO2 CIF China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством «Metal Bulletin», за податковий
(звітний) період становить 500 доларів США і
менше за тону;
5,00, якщо середня вартість рутилу за
індексом Rutile 95 % TiO2 CIF China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством «Metal Bulletin», за податковий
(звітний) період становить більше 500 та не
перевищує 800 доларів США включно за тону;
10,00, якщо середня вартість рутилу за
індексом Rutile 95 % TiO2 CIF China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством «Metal Bulletin», за податковий
(звітний) період становить більше 800 доларів
США за тону
руди цирконію - 3,50, якщо середня
вартість цирконію за індексом Zircon 65,5 %
ZrO2 CIF China, що офіційно визначений
світовим інформаційним агентством «Metal
Bulletin», за податковий (звітний) період
становить 800 доларів США і менше за тону;
5,00, якщо середня вартість цирконію за
індексом Zircon 65,5 % ZrO2 CIF China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством «Metal Bulletin», за податковий
(звітний) період становить більше 800 та не
перевищує 1000 доларів США включно за
тону;
10,00, якщо середня вартість цирконію за
індексом Zircon 65,5 % ZrO2 CIF China, що
офіційно визначений світовим інформаційним

2011

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

агентством «Metal Bulletin», за податковий
(звітний) період становить більше 1000
доларів США за тону;»;
-6608- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Абзац одинадцятий підпункту 9 пункту 42
розділу І викласти в такій редакції:
руди заліза

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

0,1,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 65
доларів
США
і
менше;3,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
65 та не перевищує 85
доларів
США
включно;8,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
85 та не перевищує 120
доларів
США
включно;12,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за

2012

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податковий
(звітний)
період становить більше
120 та не перевищує 150
доларів
США
включно;14,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
150 та не перевищує 180
доларів
США
включно;16,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
180 доларів США

-6609- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

5,00, якщо середня вартість залізної руди
за індексом IODEX 62 % FE CFR China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством Platts, за податковий (звітний)
період становить 100 доларів США і менше;
10,00, якщо середня вартість залізної руди
за індексом IODEX 62 % FE CFR China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством Platts, за податковий (звітний)
період становить більше 100 та не перевищує
150 доларів США включно;
12,00, якщо середня вартість залізної руди
за індексом IODEX 62 % FE CFR China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством Platts, за податковий (звітний)

2013

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

період становить більше 150 та не перевищує
200 доларів США включно;
14,00, якщо середня вартість залізної руди
за індексом IODEX 62 % FE CFR China, що
офіційно визначений світовим інформаційним
агентством Platts, за податковий (звітний)
період становить більше 200 доларів США”;
-6610- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-6611- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзаци
дванадцятий,
тринадцятий,
чотирнадцятий підпункту 9 пункту 42 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«руди заліза

3,50,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів
США
і
менше;5,00,
якщо
середня вартість залізної
руди за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно;
10,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)

2014

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

період становить більше
200 доларів США 4».

-6612- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзаци
дванадцятий,
тринадцятий,
чотирнадцятий підпункту 9 пункту 42 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«руди заліза

3,50,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше;
5,00,
якщо
середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно;
10,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США
4
».

464

примітку 4 виключити;

-6613- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

2015

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац п’ятнадцятий підпункту 9 пункту 42
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«4.
Інформація
щодо
застосування
відповідної
ставки
для
руд
заліза
розміщується
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, на своєму офіційному
веб-сайті до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом.».
-6614- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Таблицю пункту 252.20 статті 252
Податкового кодексу України доповнити
приміткою 4 такого змісту «4 Інформація щодо
застосування відповідної ставки для руд заліза
розміщується
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, на своєму офіційному
веб-сайті до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом.».
-6615- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Примітку 4) пункту 252.20 статті 252
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «4) До ставки рентної
плати за користування надрами для
видобування залізної руди застосовується
коефіцієнт 0,5 у випадку, якщо видобута
гірничим підприємством залізна руда
переробляється цим підприємством на
власних або орендованих виробничих
потужностях на території України, чи
металургійним підприємством на території
України на підставі договору, укладеного
гірничим
підприємством
з
таким
металургійним підприємством, у чорні
метали.»
-6616- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2016

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац п’ятнадцятий підпункту 9 пункту 42
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«4. Інформація щодо застосування
відповідної
ставки
для
руд
заліза
розміщується
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, на своєму офіційному
веб-сайті до 10 числа місяця, наступного за
податковим (звітним) періодом.».
-6617- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Примітку 4) пункту 252.20 статті 252
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«4) До ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
залізної руди застосовується коефіцієнт 0,5 у
випадку,
якщо
видобута
гірничим
підприємством залізна руда переробляється
цим підприємством на власних або
орендованих виробничих потужностях на
території
України,
чи
металургійним
підприємством на території України на
підставі договору, укладеного гірничим
підприємством з таким металургійним
підприємством, у чорні метали.»
-6618- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Примітку 4) пункту 252.20 статті 252
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції: «4) До ставки рентної
плати за користування надрами для
видобування залізної руди застосовується
коефіцієнт 0,5 у випадку, якщо видобута
гірничим підприємством залізна руда
переробляється цим підприємством на
власних або орендованих виробничих
потужностях на території України, чи
металургійним підприємством на території

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2017

№

465

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

України на підставі договору, укладеного
гірничим
підприємством
з
таким
металургійним підприємством, у чорні
метали.»
-6619- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац тринадцятий підпункту 9 пункту 42
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «З 1 липня 2021 року до 1 липня 2022
року (включно) до ставок для видобування
корисних копалин застосовується коефіцієнт
0,9».
-6620- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в пункті 252.21 статті
Податкового кодексу України слова «проект»
замінити на слова «проєкт» у відповідних
відмінках;
-6621- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 9 пункту 42 викласти в такій
редакції:
"у пункті 252.20:
абзац перший викласти у такій редакції:
“252.20. Ставки рентної плати за
користування надрами для видобування
корисних копалин за видобуті корисні
копалини (мінеральну сировину), види
товарної продукції гірничого підприємства
якої затверджені кондиціями на мінеральну
сировину
об’єкту
(ділянки)
надр,
установлюються у відсотках від вартості
товарної продукції гірничого підприємства у
таких розмірах”;
у таблиці позицію:
«руди заліза

12,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за

2018

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податковий
(звітний)
період становить 70 і
більше доларів США;
11,00, якщо середня
вартість залізної руди за
індексом IODEX 58% FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить менше
70 доларів США
4
»

замінити позицією:

«руди заліза

3,50,
якщо
середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить 100
доларів США і менше за
тонну; 5,00, якщо середня
вартість руд заліза за
індексом IODEX 62 % FE
CFR China, що офіційно
визначений
світовим
інформаційним
агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
100 та не перевищує 200
доларів США включно за
тонну;
10,00,
якщо
середня вартість руд
заліза за індексом IODEX
62 % FE CFR China, що
офіційно
визначений
світовим інформаційним

2019

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

агентством Platts, за
податковий
(звітний)
період становить більше
200 доларів США за
тонну
4
»

466

10) у пункті 252.22 доповнити таблицю
такою позицією:

-6622- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 10 пункту 40 Розділу І (щодо
пункту 252.22) викласти у такій редакції:
«10) у пункті 252.22 доповнити таблицю
такою позицією:
«Видобування руд заліза, марганцю,
титану, цирконію - 0,90»;
-6623- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 10 частини 42 розділу 1
законопроекту викласти у такій редакції: "10)
у пункті 252.22 доповнити таблицю такими
позиціями:
"Видобування руд заліза (вміст заліза у
товарній продукції становить 60% і вище)" і
встановити коефіцієнт 0, 7;
"Видобування руд заліза (вміст заліза у
товарній продукції становить менше 60%)" і
встановити коефіцієнт 0,3.
-6624- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 10 частини 42 розділу 1
законопроекту (зміни до п. 252.22 ст. 252
ПКУ) виключити.
-6625- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 252.22 статті 252 Податкового
кодексу України у таблиці позицію:
“Видобування руд заліза

Відхилено

0,90”

виключити.

2020

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6626- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Пункт 42 проекту Закону України « Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» доповнити новим
підпунктом «10)» такого змісту:
«10) у пункті 252.21 статті 251 Розділу ІХ
«Рентна плата» Податкового кодексу України
абзаци четвертий – восьмий виключити.»
-6627- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 10 пункту 42 Розділу
законопроекту – виключити.
-6628- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

І

Підпункт 10 пункту 42 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-6629- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 10 пункту 42 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
у пункті 252.22 не доповнити таблицю
такою позицією:
« “Видобування руд заліза 0,90”;
-6630- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Таблицю в пункті 252.22 статті 252
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:

Критерії застосування
коефіцієнта

Величина коефіцієнта

Видобування
запасів
(ресурсів)
корисних
копалин з техногенних
родовищ

0,60

Видобування
піщаногравійної сировини в
межах акваторії морів,

2,50

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2021

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

водосховищ, у річках та
їх
заплавах
(крім
видобування,
пов’язаного з плановими
роботами з очищення
фарватерів річок)
Видобування
вуглекислих мінеральних
підземних
вод
(гідрокарбонатних)
із
свердловин,
що
не
обладнані стаціонарними
газовідділювачами

0,83

Видобування запасів з
родовищ,
які
в
установленому
законодавством порядку
визнані як дотаційні
запаси

0,03

Видобування
запасів
корисних
копалин
ділянки
надр
із
дотримання
кондицій
мінеральної
сировини
ділянки
надр,
затверджених державною
експертизою на підставі
звітів з геологічного
вивчення, яке виконане
платником рентної плати
за
рахунок
власних
коштів не раніше ніж за 5
років
до
звітного
податкового
періоду,
крім
вуглеводневої
сировини

0,91

Видобування
позабалансових запасів
природного газу, що
відповідає
умові,
визначеній
у
пункті
252.24 цієї статті*

0,77

Видобування
позабалансових

0,62
запасів

2022

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

природного
газу,
з
покладів на ділянках надр
(родовищах) в межах
континентального
шельфу та/або виключної
(морської) економічної
зони
України,
що
відповідає
умові,
визначеній
у
пункті
252.24 цієї статті*

Видобування
позабалансових запасів
природного газу, що не
відповідає
умові,
визначеній
у
пункті
252.24 цієї статті*

0,93

Видобування
запасів
природного газу, що
відповідає
умові,
визначеній
у
пункті
252.24 цієї статті, ділянки
надр,
затверджених
державною експертизою
на підставі звітів з
геологічного вивчення,
яке виконане платником
рентної плати за рахунок
власних коштів

0,81

Видобування
запасів
природного
газу
з
покладів на ділянках надр
(родовищах) в межах
континентального
шельфу та/або виключної
(морської) економічної
зони
України,
що
відповідає
умові,
визначеній
у
пункті
252.24 цієї статті, ділянки
надр,
затверджених
державною експертизою

0,76

2023

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

на підставі звітів з
геологічного вивчення,
яке виконане платником
рентної плати за рахунок
власних коштів
Видобування
запасів
природного газу, що не
відповідає
умові,
визначеній
у
пункті
252.24 цієї статті, ділянки
надр,
затверджених
державною експертизою
на підставі звітів з
геологічного вивчення,
яке виконане платником
рентної плати за рахунок
власних коштів

0,95

Видобування підземним
шахтним способом з
глибини понад 300 метрів
руди
заліза
для
збагачення із вмістом
магнетитового
заліза
менше 35 відсотків

0,23

-6631- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

467
“Видобування руд заліза
0,90”.

Підпункт 10 пункту 42 Розділу І
законопроекту – виключити.
-6632- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
В абзаці другому підпункту 10 пункту 42
розділу І цифри "0,90" замінити цифрами
"0,98".
-6633- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 10 пункту 42
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Видобування руд заліза

0,90».

2024

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6634- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
У підпункті 10 пункту 42 Розділу І
законопроекту слова «Видобування руд
заліза» доповнити словами «та марганцевих
руд».
-6635- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 10 пункту 42
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Видобування руд заліза

468

43. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій
редакції:

0,90».

-6636- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 43 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
73. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій
редакції:
“253.5. Ставки рентної плати за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з
видобуванням
корисних
копалин,
встановлюються залежно від корисних
властивостей надр і ступеня екологічної
безпеки під час їх використання у таких
розмірах:

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Характер
користува
ння
надрами

Вид
користува
ння
надрами

Одиниця
виміру

Ставка
рентної
плати
за
користува
ння
надрами в
цілях, не
пов’язаних
з
видобуван
ням
корисних
копалин,
за
одиницю
обсягу
користува

73. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій
редакції:
“253.5. Ставки рентної плати за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з
видобуванням
корисних
копалин,
встановлюються залежно від корисних
властивостей надр і ступеня екологічної
безпеки під час їх використання у таких
розмірах:
Характер
користува
ння
надрами

Вид
користува
ння
надрами

Одиниця
виміру

Ставка
рентної
плати
за
користува
ння
надрами в
цілях, не
пов’язаних
з
видобуван
ням
корисних
копалин,
за
одиницю
обсягу
користува
ння
надрами,

2025

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
ння
надрами,
гривень на
рік
Використа
ння
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

Використа
ння
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

—“—

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та

—“—

0,56

0,56

1,59

0,90

0,69

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
гривень на
рік
Використа
ння
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,56

Використа
ння
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,56

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,59

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

—“—

0,90

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,

—“—

0,69

2026

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інших
товарів,
речовин і
матеріалів
проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

2,23.”.

-6637- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
речовин і
матеріалів
—“—

2,23.”.

Відхилено

В пункті 43 розділу І законопроекту в
пункті 253.5 в таблиці ставок рентної плати
рядок «Використання підземного простору
надр – пористих чи тріщинуватих геологічних
утворень (пластів-колекторів)..» викласти в
редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
–
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. Куб.
метрів
активного
об’єму

0,50

-6638- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У пункті 43 розділу І слова та цифри:
«Використ
ання
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

Відхилено

0,56

2027

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)
Використа
ння
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,56

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,59

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

—“—

0,90

зберігання
харчових
продуктів,
промислов

—“—

0,69

2028

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів
проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

2,23»

замінити словами та цифрами:
«Використ
ання
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,55

Використа
ння
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб.
метрів

0,55

2029

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

порожнин
(печер)
витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,56

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

—“—

0,88

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

—“—

0,67

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

2,18».

-6639- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 43 розділу І законопроекту в
пункті 253.5 в таблиці ставок рентної плати
рядок «Використання підземного простору –
спеціально створених та існуючих гірничих
виробок (відпрацьованих і пристосованих), а
також природних порожнин (печер)…»
викласти в редакції:

2030

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Використа
ння
підземного
простору –
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб.
метрів

0,50

кв. метрів

1,42

-«-

0,81

-«-

0,61

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції
вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин
зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

2031

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
-«-

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1,99

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-6640- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 43 Розділу І законопроекту –
виключити.
-6641- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 43 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-6642- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 43 розділу І проекту виключити;
-6643- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 43 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
пункт 253.5 статті 253 викласти в такій
редакції:
«253.5. Ставки рентної плати за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з
видобуванням
корисних
копалин,
встановлюються залежно від корисних
властивостей надр і ступеня екологічної
безпеки під час їх використання у таких
розмірах:
Характер
користува
ння
надрами

Вид
користува
ння
надрами

Одиниця
виміру

Ставка
рентної
плати
за
користува
ння
надрами в
цілях, не
пов’язаних
з
видобуван
ням
корисних
копалин,
за

2032

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

одиницю
обсягу
користува
ння
надрами,
гривень на
рік
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,49

Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,49

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,39

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,79

зберігання
харчових

-"-

0,6

2033

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів
проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності
»

-"-

1,95.

-6644- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору - спеціально створених та існуючих
гірничих виробок 26 (відпрацьованих і
пристосованих), а також природних порожнин
(печер)…» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,52

кв. метрів

1,47

витримува

2034

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції
-"-

0,84

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

"-

0,64

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

"-

2,07

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-6645- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«253.5. Ставки рентної плати за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з
видобуванням
корисних
копалин,
встановлюються залежно від корисних
властивостей надр і ступеня екологічної
безпеки під час їх використання у таких
розмірах:

Відхилено

2035

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Характер
користува
ння
надрами я
надрами

Вид
користува
нн

Одиниця
виміру

Ставка
рентної
плати
за
користува
ння
надрами в
цілях, не
пов’язаних
з
видобуван
ням
корисних
копалин,
за
одиницю
обсягу
користува
ння
надрами,
гривень на
рік

Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,47

Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб.
метрів

0,47

витримува
ння
виноматері

кв. метрів

1,41

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2036

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

Висновки, обґрунтування

алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції
вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,81

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,5

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

1,93.

-6646- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 43 Розділу І законопроекту –
виключити.
-6647- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 43 розділу І слова та цифри:

Відхилено

«Використ
ання
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,56

2037

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)
Використа
ння
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб.
метрів

0,56

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,59

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

—“—

0,90

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших

—“—

0,69

2038

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

товарів,
речовин і
матеріалів
проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

2,23

замінити словами та цифрами:
«Використ
ання
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,52

Використа
ння
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,52

2039

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,49

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

—“—

0,85

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

—“—

0,64

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

2,09».

-6648- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 43 розділу І цифри та слова:
Радіорелейний
зв’язок
фіксованої
радіослужби

0,03—300 ГГц

1,11

Радіозв’язок:
фіксованої,
рухомої
сухопутної
радіо
служб

0,03—470 МГц
0,03—470 МГц

1089,38544,69

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2040

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

морської
радіослужби
Радіозв’язок у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізації

30—470 МГц

1089,38

Радіозв’язок з
використанням
радіоподовжува
чів

30—470 МГц

546,39

Радіозв’язок у
системі
передавання
даних
з
використанням
шумоподібних
сигналів

1427—2400
МГц2400—
2483,5
МГц
5150—5850
МГц

27,52

Радіозв’язок у
системі
з
фіксованим
абонентським
радіодоступом
стандарту
DECT

30—3000 МГц

54,98

Транкінговий
радіозв’язок

30—470 МГц

3378,05 4

Пошуковий
радіозв’язок

30—960 МГц

3574,69

Радіолокаційна
та
радіонавігаційн
а радіослужби

30—3000 МГц
3—30 ГГц

109,9

Радіозв’язок
супутникової
рухомої
та
фіксованої
радіослужб

30—3000 МГц
3—30 ГГц

1

і

2041

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Стільниковий
радіозв’язок

Радіозв’язок у
багатоканальни
х розподільчих
системах
для
передавання та
ретрансляції
телевізійного
зображення,
передавання
звуку, цифрової
інформації

300—791 МГц
821—832 МГц
862—880 МГц
915—925 МГц
960—1710 МГц
1785—1805
МГц
1880—
1920
МГц
1980—2110
МГц
2170—
2200 МГц

24239,51

791—821 МГц
832—862 МГц
880—915 МГц
925—960 МГц

24239,51

1710—1785
МГц
1805—
1880
МГц
1920—1980
МГц
2110—
2170 МГц

24239,51

2510—2545
МГц
2565—
2570
МГц
2630—2665
МГц
2685—
2690 МГц

3150,00

2000—2300
МГц
2400—
2510
МГц
2545—2565
МГц
2570—
2575
МГц
2610—2630
МГц
2665—
2685
МГц
2690—3400
МГц
3800—
7000 МГц

48,12

10—42,5 ГГц

17,19

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1

2, 3, 4

2, 5, 6

2, 7, 8

1

1

2042

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Передавання
звуку залежно
від потужності:
до
1
включно

30
МГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

кГц—30

кВт

1305,85

від 1,1 до 10
кВт включно

1962,25

від 10,1 до 100
кВт включно

2776,71

і
від 101 до 500
кВт включно ч
потужності:

3268,10

від 501 кВт і
вище

5429,63

Передавання та
ретрансляція
телевізійного
зображення
залежно
від
потужності:

30—300 МГц

від 1 до 10 Вт
включно

54,98

від 10,1 до 100
Вт включно

164,97

від 101 Вт до 1
кВт включно :

271,48

від 1,1 до 5 кВт
включно

436,45

від 5,1 до 20
кВт включно

817,90

від 20,1 кВт і
вище

1089,38

2043

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Передавання
звуку залежно
від потужності

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

66—74
МГц
87,5—108 МГц

і
до 100
включно
101 Вт

Вт
від

408,94

до
1
включно

кВт

817,90

від 1,1 до 10
кВт включно

1305,85

від 10,1 кВт і
вище

1635,74

Передавання та
ретрансляція
телевізійного
зображення
залежно
від
потужності:
до
10
включно

300—880 МГц

Вт

37,81

від 10,1 до 100
Вт включно

75,60

від 101 Вт до 1
кВт включно

164,97

від 1,1 до 5 кВт
включно

326,51

від 5,1 до 20
кВт включно

652,93 817,90

і
від 20,1 кВт і
вище
Види
радіозв’язку
(незалежно від
служби,
системи,

817,90
2300—2400
МГц
2575—
2610
МГц

3150,00

2044

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
радіотехнології
,
радіоелектронн
их
засобів,
випромінюваль
них пристроїв)

3400—3800
МГц

Види
радіозв’язку
(служби,
системи,
радіотехнології
,
радіоелектронн
і
засоби,
випромінюваль
ні пристрої), що
не зазначені у
пунктах 1—161
пункту
254.4
цієї статті

9 кГц—400 ГГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

163

замінити цифрами та словами:
1

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

2

Радіозв’яз
ок:

3

0,03—300
ГГц

1,09

фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03—470
МГц

1068,63

морської
радіослуж
би

0,03—470
МГц

534,31

90Радіозв’
язок
у
системі
охоронної
та

30—470
МГц

1068,63

2045

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

охороннопожежної
сигналізаці
ї
4
Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів
5
Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

30—470
МГц

535,98

1427—
2400 МГц
2400—
2483,5
МГц
5150—
5850 МГц

27,00
1

6

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту
DECT

30—3000
МГц

53,93

7

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30—470
МГц

3313,71

30—960
МГц

42744,69

8
Пошукови
й
радіозв’язо
к

і

2046

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

і
9
Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30—3000
МГц 3—30
ГГц

107,85

10

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30—3000
МГц 3—30
ГГц

70,79

11

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300—791
МГц 821—
832 МГц
862—880
МГц 915—
925 МГц
960—1710
МГц
1785—
1805 МГц
1880—
1920 МГц
1980—
2110 МГц
2170—
2200 МГц

23777,81

791—821
МГц 832—
862 МГц
880—915
МГц 925—
960 МГц

23777,81

1710—
1785 МГц
1805—
1880 МГц
1920—
1980 МГц

23777,81

1

2, 3, 4

2, 5, 6

2047

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2110—
2170 МГц

12

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

13

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:
до 1 кВт
включно

2510—
2545 МГц
2565—
2570 МГц
2630—
2665 МГц
2685—
2690 МГц

3090,00

2000—
2300 МГц
2400—
2510 МГц
2545—
2565 МГц
2570—
2575 МГц
2610—
2630 МГц
2665—
2685 МГц
2690—
3400 МГц
3800—
7000 МГц

47,20

10—42,5
ГГц

16,86

2, 7, 8

1

1

30 кГц—
30 МГц

1280,98

і

2048

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

14

від 1,1 до
10
кВт
включно

1924,87

від 10,1 до
100
кВт
включно

2723,82

від 101 до
500
кВт
включно

3205,85

від 501 кВт
і вище

5326,21

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

30—300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

53,93

від 10,1 до
100
Вт
включно

161,82

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

266,31

від 1,1 до 5
кВт
включно е

428,14

від 5,1 до
20
кВт
включно

802,32

і

2049

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

від
20,1
кВт і вище
15

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

16

66—74
МГц
87,5—108
МГц

до 100 Вт
включно

401,15

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

802,32

від 1,1 до
10
кВт
включно

1280,98

від
10,1
кВт і вище

1604,59

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

300—880
МГц

до 10 Вт
включно
від 10,1 до
100
Вт
включно

37,09

від 101 Вт
до 1 кВт
включно
від 1,1 до 5
кВт
включно

74,16

і

2050

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

від 1,1 до
5
кВт
включно
від 5,1 до
20
кВт
включно
від
20,1
кВт і вище
16
1

17

802,32

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300—
2400 МГц
2575—
2610 МГц
3400—
3800 МГц

3090,00

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах
1—16

9 кГц—
400 ГГц

1604,59

1

2051

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункту
254.4 цієї
статті

-6649- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 43 розділу І слова та цифри:
«Використ
ання
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,56

Використа
ння
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,56

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,59

вирощуван
ня грибів,

—“—

0,90

Відхилено

2052

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
порожнин
(печер)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

овочів,
квітів
та
інших
рослин
зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

—“—

0,69

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

2,23»

замінити словами та цифрами:
«Використ
ання
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)Використ
ання
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,54

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,54

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,53

вирощуван
ня грибів,

—“—

0,87

2053

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

овочів,
квітів
та
інших
рослин
зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

—“—

0,66

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

2,15».

-6650- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 43 розділу І цифри та слова:
«1.

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

2.

Радіозв’яз
ок:

3.

Висновки, обґрунтування

0,03—300
ГГц

1,11

фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03—470
МГц

1089,38

морської
радіослуж
би

0,03—470
МГц

544,69

Радіозв’яз
ок
у
системі

30—470
МГц

1089,38

Відхилено

2054

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї
4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30—470
МГц

546,39

5.

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427—
2400 МГц
2400—
2483,5
МГц
5150—
5850 МГц

27,521

6.

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту
DECT

30—3000
МГц

54,98

7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30—470
МГц

3378,05

30—960
МГц

43574,69

8.
Пошукови
й
радіозв’язо
к

2055

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
9.
Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30—3000
МГц 3—30
ГГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

109,95

10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30—3000
МГц 3—30
ГГц

11.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300—791
МГц 821—
832 МГц
862—880
МГц 915—
925 МГц
960—1710
МГц
1785—
1805 МГц
1880—
1920 МГц
1980—
2110 МГц
2170—
2200 МГц

24239,511

791—821
МГц 832—
862 МГц
880—915
МГц 925—
960 МГц

24239,512,
3, 4

1710—
1785 МГц
1805—
1880 МГц
1920—
1980 МГц

24239,512,
5, 6

2056

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2110—
2170 МГц

12.

13.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

2510—
2545 МГц
2565—
2570 МГц
2630—
2665 МГц
2685—
2690 МГц

3150,002,
7, 8

2000—
2300 МГц
2400—
2510 МГц
2545—
2565 МГц
2570—
2575 МГц
2610—
2630 МГц
2665—
2685 МГц
2690—
3400 МГц
3800—
7000 МГц

48,121

10—42,5
ГГц

17,191

30 кГц—30
МГц

до 1 кВт
включно

1305,85

від 1,1 до
10
кВт
включно

1962,25

2057

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 10,1 до
100
кВт
включно

2776,71

від 101 до
500
кВт
включно

3268,10

від 501 кВт
і вище

5429,63

14.
Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

15.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

30—300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

54,98

від 10,1 до
100
Вт
включно

164,97

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

271,48

від 1,1 до 5
кВт
включно

436,45

від 5,1 до
20
кВт
включно

817,90

від
20,1
кВт і вище

1089,38

Передаван
ня звуку
залежно

Висновки, обґрунтування

66—74
МГц

2058

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від
потужност
і:

16.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

87,5—108
МГц

до 100 Вт
включно

408,94

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

817,90

від 1,1 до
10
кВт
включно

1305,85

від
10,1
кВт і вище

1635,74

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

300—880
МГц

до 10 Вт
включно

37,81

від 10,1 до
100
Вт
включно

75,60

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

164,97

від 1,1 до 5
кВт
включно

326,51

від 5,1 до
20
кВт
включно

652,93

2059

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від
20,1
кВт і вище

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

817,90

161.

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300—
2400 МГц
2575—
2610 МГц
3400—
3800 МГц

3150,00

17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах
1—161
пункту
254.4 цієї
статті

9 кГц—400
ГГц

1635,74»

замінити цифрами та словами:
«1.

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

0,03—300
ГГц

1,10

2060

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
2.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Радіозв’яз
ок:
фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03—470
МГц

1079,00

морської
радіослуж
би

0,03—470
МГц

539,50

3.

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30—470
МГц

1079,00

4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30—470
МГц

541,18

5.

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427—
2400 МГц
2400—
2483,5
МГц
5150—
5850 МГц

27,261

6.

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту

30—3000
МГц

54,45

2061

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пом
стандарту
DECT
7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

8.
Пошукови
й
радіозв’язо
к
9.
Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30—470
МГц

3345,88

30—960
МГц

43159,69

30—3000
МГц 3—30
ГГц

108,90

10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30—3000
МГц 3—30
ГГц

11.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300—791
МГц821—
832 МГц
862—880
МГц 915—
925 МГц
960—1710
МГц1785
—1805
МГц1880
—1920
МГц1980
—2110
МГц
2170—
2200 МГц

24008,661

2062

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

12.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

791—821
МГц832—
862 МГц
880—915
МГц 925—
960 МГц

24008,662,
3, 4

1710—
1785 МГц
1805—
1880 МГц
1920—
1980 МГц
2110—
2170 МГц

24008,662,
5, 6

2510—
2545
МГц2565
—2570
МГц2630
—2665
МГц2685
—2690
МГц

3120,002,
7, 8

2000—
2300
МГц2400
—2510
МГц2545
—2565
МГц
2570—
2575 МГц
2610—
2630 МГц
2665—
2685 МГц
2690—
3400 МГц
3800—
7000 МГц

47,661

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2063

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
10—42,5
ГГц
13.

14.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

17,021

30 кГц—
30 МГц

до 1 кВт
включно

1293,42

від 1,1 до
10
кВт
включно

1943,56

від 10,1 до
100
кВт
включно

2750,27

від 101 до
500
кВт
включно

3236,98

від 501 кВт
і вище

5377,92

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

30—300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

54,45

від 10,1 до
100
Вт
включно

163,39

2064

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

15.

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

268,89

від 1,1 до 5
кВт
включно

432,30

від 5,1 до
20
кВт
включно

810,11

від
20,1
кВт і вище

1079,00

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

66—74
МГц
87,5—108
МГц

до 100 Вт
включно

16.

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

405,05

від 1,1 до
10
кВт
включно

810,11

від
10,1
кВт і вище

1293,42

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

300—880
МГц

1620,16

2065

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

до 10 Вт
включно
від 10,1 до
100
Вт
включно

37,45

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

74,88

від 1,1 до 5
кВт
включно

163,39

від 5,1 до
20
кВт
включно

323,40

від
20,1
кВт і вище

646,71

161.

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300—
2400
МГц2575
—2610
МГц
3400—
3800 МГц

810,11

17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),

9 кГц—400
ГГц

1620,16».

2066

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

що
не
зазначені у
пунктах
1—161
пункту
254.4 цієї
статті

469

“253.5. Ставки рентної плати за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з
видобуванням
корисних
копалин,
встановлюються залежно від корисних
властивостей надр і ступеня екологічної
безпеки під час їх використання у таких
розмірах:

470
Характер користування надрами
Вид користування надрами
Одиниця виміру
Ставка рентної плати за користування
надрами в цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин, за одиницю
обсягу користування надрами, гривень на рік
471

-6651- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Використання підземного простору надр
— пористих чи тріщинуватих геологічних
утворень (пластів-колекторів)
зберігання
природного
газу
та
газоподібних продуктів
тис. куб. метрів активного об’єму
0,56

Відхилено

Абзац четвертий пункту 43 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Використ
ання
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,51».

-6652- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

2067

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору надр - пористих чи
тріщинуватих геологічних утворень (пластівколекторів)..» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,49

-6653- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору надр - пористих чи тріщинуватих
геологічних утворень (пластів-колекторів)..»
викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластів-

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,51

2068

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

колекторів
)

-6654- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Використання підземного простору надр
— пористих чи тріщинуватих геологічних
утворень (пластів-колекторів) зберігання
природного газу та газоподібних продуктів
тис. куб. метрів активного об’єму 0,52
-6655- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору надр - пористих чи
тріщинуватих геологічних утворень (пластівколекторів)..» викласти в редакції:

Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,55

-6656- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України у таблиці позицію викласти у
такій редакції:

Відхилено

2069

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Використа
ння
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

0,50

-6657- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору надр - пористих чи
тріщинуватих геологічних утворень (пластівколекторів)..» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,54

-6658- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору надр - пористих чи тріщинуватих

2070

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

геологічних утворень (пластів-колекторів)..»
викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,52

»;
-6659- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору надр - пористих чи
тріщинуватих геологічних утворень (пластівколекторів)..» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівко
лекторів)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,54

-6660- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

2071

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «зберігання
природного газу та газоподібних продуктів»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної плати
за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «0,56»
замінити цифрами «0,49»
-6661- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору надр - пористих чи тріщинуватих
геологічних утворень (пластів-колекторів)..»
викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівко
лекторів)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,53

»;
-6662- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору надр - пористих чи тріщинуватих
геологічних утворень (пластів-колекторів)..»
викласти в редакції:

2072

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

0,53

»;
-6663- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору надр - пористих чи тріщинуватих
геологічних утворень (пластівколекторів)..»
викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівко
лекторів)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,51

-6664- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного

2073

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

простору надр - пористих чи тріщинуватих
геологічних утворень (пластів-колекторів)..»
викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

берігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

з тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,54

-6665- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 43 розділу І законопроекту в
пункті 253.5 в таблиці ставок рентної плати
рядок «Використання підземного простору
надр – пористих чи тріщинуватих геологічних
утворень (пластів-колекторів)..» викласти в
редакції:

Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,51

-6666- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

2074

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору надр - пористих чи тріщинуватих
геологічних утворень (пластів-колекторів)..»
викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,50

-6667- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 43 розділу І законопроекту в
пункті 253.5 в таблиці ставок рентної плати
рядок «Використання підземного простору
надр – пористих чи тріщинуватих геологічних
утворень (пластів-колекторів)..» викласти в
редакції:

Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластів-

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,55

2075

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

колекторів
)

-6668- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору надр - пористих чи тріщинуватих
геологічних утворень (пластів-колекторів)..»
викласти в редакції:
Використання
підземного простору надр - пористих чи
тріщинуватих геологічних утворень (пластівколекторів) зберігання природного газу та
газоподібних продуктів тис. куб. метрів
активного об’єму 0,52
-6669- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у першому рядку навпроти «зберігання
природного газу та газоподібних продуктів»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «0,56»
замінити цифрами «0,49»
-6670- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору надр - пористих чи тріщинуватих
геологічних утворень (пластів-колекторів)..»
викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих

зберігання
природног
о газу та
газоподібн

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,50

2076

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

Висновки, обґрунтування

их
продуктів

-6671- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у першому рядку навпроти «зберігання
природного газу та газоподібних продуктів»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «0,56»
замінити цифрами «0,49»
-6672- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

472
Використання підземного простору —
спеціально створених та існуючих гірничих
виробок (відпрацьованих і пристосованих), а
також природних порожнин (печер)
зберігання нафти та інших рідких
нафтопродуктів
куб. метрів
0,56
витримування
виноматеріалів,
виробництво і зберігання винопродукціїкв.
метрів1,59
вирощування грибів, овочів, квітів та
інших рослин—“—0,90
зберігання
харчових
продуктів,
промислових та інших товарів, речовин і
матеріалів—“—0,69
провадження
іншої
господарської
діяльності—“—2,23.”.

Абзац п’ятий пункту 43 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«Використ
ання
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

Відхилено

Відхилено

І

0,51

2077

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

порожнин
(печер)
витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,46

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

—“—

0,83

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

—“—

0,63

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

2,05.».

-6673- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору - спеціально створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих і пристосованих), а також
природних порожнин (печер)…» викласти в
редакції:

2078

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,49

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,40

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,80

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,61

проваджен
ня іншої
господарсь

-"-

1,97

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2079

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

кої
діяльності

-6674- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору - спеціально створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих і пристосованих), а також
природних порожнин (печер)…» викласти в
редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,51

итримуван
ня
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,45

в
вирощуван
ня грибів,
овочів,

-"-

0,82

2080

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

квітів
та
інших
рослин
зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,62

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,03

-6675- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Використання підземного простору —
спеціально створених та існуючих гірничих
виробок (відпрацьованих і пристосованих), а
також
природних
порожнин
(печер)
зберігання
нафти
та
інших
рідких
нафтопродуктів
куб.
метрів
0,52
витримування виноматеріалів, виробництво і
зберігання винопродукції кв. метрів 1,46
вирощування грибів, овочів, квітів та інших
рослин —“— 0,83
зберігання харчових
продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів —“— 0,63 провадження
іншої господарської діяльності —“— 2,05.".
-6676- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору - спеціально створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих і пристосованих), а також
природних порожнин (печер)…» викласти в
редакції:

2081

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,55

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,56

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,88

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,67

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2082

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2,18

-6677- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору надр - пористих чи
тріщинуватих геологічних утворень (пластівколекторів)..» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору
надр
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,55

-6678- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору - спеціально створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих і пристосованих), а також
природних порожнин (печер)…» викласти в
редакції:
Використа
ння
підземного
простору -

зберігання
нафти та
інших
рідких

куб. метрів

0,55

2083

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

нафтопрод
уктів

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,57

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,89

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,68

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,20

2084

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6679- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України у таблиці позицію викласти у
такій редакції:
Використа
ння
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,50

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,41

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

—“—

0,81

зберігання
харчових
продуктів,

—“—

0,61

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2085

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів
проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

1,97.

-6680- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати
рядок«Використання
підземного
простору - спеціально створених та існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих
і
пристосованих), а також природних порожнин
(печер)…» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

берігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,50

витримува
ння
виноматері
алів,

кв. метрів

1,43

2086

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції
з
вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,81

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,62

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,01

-6681- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору - спеціально створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих і пристосованих), а також
природних порожнин (печер)…» викласти в
редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально

зберігання
нафти та
інших
рідких

куб. метрів
0,54

2087

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

нафтопрод
уктів

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,53

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,87

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,66

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,15

2088

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6682- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору - спеціально створених та існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих
і
пристосованих), а також природних порожнин
(печер)…» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб.
метрів

0,52

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,49

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,85

2089

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,64

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,09

-6683- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 253.5 в таблиці
ставок рентної плати рядок «Використання
підземного простору - спеціально створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих і пристосованих), а також
природних порожнин (печер)…» викласти в
редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,54

2090

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

порожнин
(печер)
витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,53

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,87

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,66

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,15

-6684- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
другому рядку навпроти «зберігання нафти та
інших рідких нафтопродуктів»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з видобуванням корисних копалин, за
одиницю обсягу користування надрами,

Відхилено

2091

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

гривень на рік» цифри «0,56» замінити
цифрами «0,49»
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «витримування
виноматеріалів, виробництво і зберігання
винопродукції»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за користування
надрами в цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин, за одиницю
обсягу користування надрами, гривень на рік»
цифри «1,59» замінити цифрами «1,39»
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку навпроти «вирощування
грибів, овочів, квітів та інших рослин»: у
стовпці із заголовком «Ставка рентної плати
за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «0,90»
замінити цифрами «0,79»
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «зберігання харчових
продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за користування
надрами в цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин, за одиницю
обсягу користування надрами, гривень на рік»
цифри «0,69» замінити цифрами «0,6»
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шостому рядку навпроти «провадження іншої
господарської діяльності»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з видобуванням корисних копалин, за
одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік» цифри «2,23.» замінити
цифрами «1,95.»

2092

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6685- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору - спеціально створених та існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих
і
пристосованих), а також природних порожнин
(печер)…» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,53

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,52

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,86

2093

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,65

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,13

»;
-6686- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору - спеціально створених та існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих
і
пристосованих), а також природних порожнин
(печер)…» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,53

2094

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,50

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,85

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,65

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,11

-6687- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 43 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
"43. Пункт 253.5 статті 253 викласти в
такій редакції:
"253.5. Ставки рентної плати за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з
видобуванням
корисних
копалин,
встановлюються залежно від корисних
властивостей надр і ступеня екологічної
безпеки під час їх використання у таких
розмірах:

2095

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Характер
користува
ння
надрами

Використа
ння
підземного
простору
надр
—
пористих
чи
тріщинува
тих
геологічни
х утворень
(пластівколекторів
)
Використа
ння
підземного
простору
—
спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок

Вид
користува
ння
надрами

Одиниця
виміру

Ставка
рентної
плати
за
користува
ння
надрами в
цілях, не
пов’язаних
з
видобуван
ням
корисних
копалин,
за
одиницю
обсягу
користува
ння
надрами,
гривень на
рік

зберігання
природног
о газу та
газоподібн
их
продуктів

тис. куб.
метрів
активного
об’єму

0,5

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,5

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2096

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)
витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,4

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

—“—

0,8

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

—“—

0,6

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

—“—

2,0";

-6688- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору - спеціально створених та існуючих

2097

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

гірничих
виробок
(відпрацьованих
і
пристосованих), а також природних порожнин
(печер)…» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,51

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,46

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,83

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,

-"-

0,63

2098

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

речовин і
матеріалів
проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,05

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядки «Автономна Республіка Крим (крім
м. Севастополя)…» та «м. Севастополь…»
викласти в редакції:
Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

112,96

м. Севастополь

112,96

-6689- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В частині 253.5
в таблиці ставок рентної плати рядок
«Використання підземного простору надр пористих чи тріщинуватих геологічних
утворень (пластів-колекторів)..» викласти в
редакції: «Використання підземного простору
надр - пористих чи тріщинуватих геологічних
утворень (пластів-колекторів) зберігання
природного газу та газоподібних продуктів
тис. куб. метрів активного об’єму 0,52».
-6690- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору - спеціально створених та існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих
і

2099

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пристосованих), а також природних порожнин
(печер)…» викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб.
метрів

0,54

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

кв. метрів

1,54

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,88

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,

-"-

0,67

2100

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

речовин і
матеріалів
проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-"-

2,16

-6691- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 43 розділу І законопроекту в
пункті 253.5 в таблиці ставок рентної плати
рядок «Використання підземного простору –
спеціально створених та існуючих гірничих
виробок (відпрацьованих і пристосованих), а
також природних порожнин (печер)…»
викласти в редакції:

Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо
ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,51

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання

кв. метрів

1,46

2101

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

винопроду
кції
вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,83

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,63

-"-

2,05

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-6692- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 43 розділу І законопроекту в
пункті 253.5 в таблиці ставок рентної плати
рядок «Використання підземного простору –
спеціально створених та існуючих гірничих
виробок (відпрацьованих і пристосованих), а
також природних порожнин (печер)…»
викласти в редакції:
Використа
ння
підземного
простору спеціально
створених
та
існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьо

зберігання
нафти та
інших
рідких
нафтопрод
уктів

куб. метрів

0,55

2102

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ваних
і
пристосова
них),
а
також
природних
порожнин
(печер)
кв. метрів

1,56

вирощуван
ня грибів,
овочів,
квітів
та
інших
рослин

-"-

0,88

зберігання
харчових
продуктів,
промислов
их
та
інших
товарів,
речовин і
матеріалів

-"-

0,67

-"-

2,18

витримува
ння
виноматері
алів,
виробницт
во
і
зберігання
винопроду
кції

проваджен
ня іншої
господарсь
кої
діяльності

-6693- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 253.5 в таблиці ставок рентної
плати рядок «Використання підземного
простору - спеціально створених та існуючих
гірничих
виробок
(відпрацьованих
і

2103

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

пристосованих), а також природних порожнин
(печер)…»
викласти
в
редакції:
Використання
підземного
простору
спеціально створених та існуючих гірничих
виробок (відпрацьованих і пристосованих), а
також
природних
порожнин
(печер)
зберігання
нафти
та
інших
рідких
нафтопродуктів
куб.
метрів
0,52
витримування виноматеріалів, виробництво і
зберігання винопродукції кв. метрів 1,47
вирощування грибів, овочів, квітів та інших
рослин
-"- 0,84
зберігання харчових
продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів -"- 0,64 провадження
іншої господарської діяльності -"- 2,07
-6694- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у другому рядку навпроти «зберігання
нафти та інших рідких нафтопродуктів»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «0,56»
замінити цифрами «0,49»
-6695- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «витримування
виноматеріалів, виробництво і зберігання
винопродукції»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за користування
надрами в цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин, за одиницю
обсягу користування надрами, гривень на рік»
цифри «1,59» замінити цифрами «1,39»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2104

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6696- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку навпроти «вирощування
грибів, овочів, квітів та інших рослин»: у
стовпці із заголовком «Ставка рентної плати
за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «0,90»
замінити цифрами «0,79»
-6697- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «зберігання харчових
продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за користування
надрами в цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин, за одиницю
обсягу користування надрами, гривень на рік»
цифри «0,69» замінити цифрами «0,6»
-6698- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шостому рядку навпроти «провадження іншої
господарської діяльності»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за
користування надрами в цілях, не пов’язаних
з видобуванням корисних копалин, за
одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік» цифри «2,23.» замінити
цифрами «1,95.»
-6699- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2105

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у другому рядку навпроти «зберігання
нафти та інших рідких нафтопродуктів»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «0,56»
замінити цифрами «0,49»
-6700- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у третьому рядку навпроти «витримування
виноматеріалів, виробництво і зберігання
винопродукції»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «1,59»
замінити цифрами «1,39»
-6701- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
четвертому
рядку
навпроти
«вирощування грибів, овочів, квітів та інших
рослин»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «0,90»
замінити цифрами «0,79»
-6702- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2106

№

473

Редакція, прийнята в першому читанні

44. Пункт 254.4 статті 254 викласти в такій
редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «зберігання
харчових продуктів, промислових та інших
товарів, речовин і матеріалів»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «0,69»
замінити цифрами «0,6»
-6703- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 253.5 статті 253 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у шостому рядку навпроти «провадження
іншої господарської діяльності»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, за одиницю обсягу користування
надрами, гривень на рік» цифри «2,23.»
замінити цифрами «1,95.»
-6704- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 44 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
74. Пункт 254.4 статті 254 викласти в такій
редакції:
254.4.
Ставки
рентної
плати
за
користування
радіочастотним
ресурсом
України встановлюються в таких розмірах:
Вид радіозв’язку

Діапазон
радіочасто
т

Ставка
рентної
плати за 1
МГц смуги
радіочасто
т
на
місяць,
гривень

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

74. Пункт 254.4 статті 254 викласти в такій
редакції:
254.4.
Ставки
рентної
плати
за
користування
радіочастотним
ресурсом
України встановлюються в таких розмірах:
Вид радіозв’язку

Діапазон
радіочасто
т

Ставка
рентної
плати за 1
МГц смуги
радіочасто
т
на
місяць,
гривень

1.

0,03-300
ГГц

1,11

Радіорелей
ний
зв’язок

2107
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
1.

2.

3.

4.

5.

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

0,03-300
ГГц

1,11

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
фіксованої
радіослуж
би
2.

фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03-470
МГц

1089,38

морської
радіослуж
би

0,03-470
МГц

544,69

3.

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30-470
МГц

1089,38

4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30-470
МГц

546,39

5.

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427-2400
МГц24002483,5
МГц51505850 МГц

27,52

Радіозв’яз
ок
у
системі з

30-3000
МГц

54,98

Радіозв’яз
ок:
фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03-470
МГц

морської
радіослуж
би

0,03-470
МГц

544,69

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30-470
МГц

1089,38

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30-470
МГц

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427-2400
МГц24002483,5
МГц51505850 МГц

Радіозв’яз
ок:

1089,38

546,39

27,52
1

6.

1
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Пропозиції та поправки до проекту
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту
DECT

30-3000
МГц

54,98

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30-470
МГц

3378,05

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30-960
МГц

43574,69

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30-3000
МГц3-30
ГГц

109,95

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30-3000
МГц3-30
ГГц

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300-791
МГц821832
МГц862880
МГц915925
МГц9601710
МГц17851805

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту
DECT
7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30-470
МГц

3378,05

8.

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30-960
МГц

43574,69

9.

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30-3000
МГц3-30
ГГц

109,95

10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30-3000
МГц3-30
ГГц

72,17

11.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300-791
МГц821832
МГц862880
МГц915925
МГц9601710
МГц17851805
МГц18801920
МГц1980-

24239,51

72,17

24239,51
1

1
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Пропозиції та поправки до проекту
МГц18801920
МГц19802110
МГц21702200 МГц

12.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,

791-821
МГц832862
МГц880915
МГц925960 МГц

24239,51

1710-1785
МГц18051880
МГц19201980
МГц21102170 МГц

24239,51

2510-2545
МГц25652570
МГц26302665
МГц26852690 МГц

3150,00

2000-2300
МГц24002510
МГц25452565
МГц25702575
МГц26102630
МГц26652685
МГц26903400
МГц38007000 МГц

48,12

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
2110
МГц21702200 МГц

2, 3, 4

2, 5, 6

2, 7, 8

12.

1

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

791-821
МГц832862
МГц880915
МГц925960 МГц

24239,51

1710-1785
МГц18051880
МГц19201980
МГц21102170 МГц

24239,51

2510-2545
МГц25652570
МГц26302665
МГц26852690 МГц

3150,00

2000-2300
МГц24002510
МГц25452565
МГц25702575
МГц26102630
МГц26652685
МГц26903400
МГц38007000 МГц

48,12

2, 3, 4

2, 5, 6

2, 7, 8

1

2110

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
цифрової
інформації
10-42,5
ГГц
13.

14.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

17,19

13.

30 кГц-30
МГц

1305,85

від 1,1 до
10
кВт
включно

1962,25

від 10,1 до
100
кВт
включно

2776,71

від 101 до
500
кВт
включно

3268,10

від 501 кВт
і вище

5429,63

від 1 до 10
Вт
включно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
10-42,5
17,19
ГГц
1

1

до 1 кВт
включно

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

30-300
МГц

54,98

14.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

30 кГц-30
МГц

до 1 кВт
включно

1305,85

від 1,1 до
10
кВт
включно

1962,25

від 10,1 до
100
кВт
включно

2776,71

від 101 до
500
кВт
включно

3268,10

від 501 кВт
і вище

5429,63

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:
від 1 до 10
Вт
включно

30-300
МГц

54,98

2111
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Пропозиції та поправки до проекту

15.

16.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
від 10,1 до
164,97
100
Вт
включно

від 10,1 до
100
Вт
включно

164,97

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

271,48

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

271,48

від 1,1 до 5
кВт
включно

436,45

від 1,1 до 5
кВт
включно

436,45

від 5,1 до
20
кВт
включно

817,90

від 5,1 до
20
кВт
включно

817,90

від
20,1
кВт і вище

1089,38

від
20,1
кВт і вище

1089,38

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

66-74
МГц87,5108 МГц

15.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

66-74
МГц87,5108 МГц

до 100 Вт
включно

408,94

до 100 Вт
включно

408,94

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

817,90

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

817,90

від 1,1 до
10
кВт
включно

1305,85

від 1,1 до
10
кВт
включно

1305,85

від
10,1
кВт і вище

1635,74

від
10,1
кВт і вище

1635,74

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від

300-880
МГц

16.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від

300-880
МГц

2112
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Пропозиції та поправки до проекту
потужност
і:

16
-1
.

17.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
потужност
і:

до 10 Вт
включно

37,81

до 10 Вт
включно

37,81

від 10,1 до
100
Вт
включно

75,60

від 10,1 до
100
Вт
включно

75,60

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

164,97

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

164,97

від 1,1 до 5
кВт
включно

326,51

від 1,1 до 5
кВт
включно

326,51

від 5,1 до
20
кВт
включно

652,93

від 5,1 до
20
кВт
включно

652,93

від
20,1
кВт і вище

817,90

від
20,1
кВт і вище

817,90

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300-2400
МГц25752610
МГц34003800 МГц

3150,00

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,

9 кГц-400
ГГц

1635,74

16
-1
.

17.

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300-2400
МГц25752610
МГц34003800 МГц

3150,00

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,

9 кГц-400
ГГц

1635,74

2113
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Пропозиції та поправки до проекту
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах 116-1
пункту
254.4 цієї
статті

__________
1 Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц
(15 х 2) у кожному регіоні окремо, що
належить окремому платнику рентної плати
— користувачу радіочастотного ресурсу,
застосовується понижувальний коефіцієнт
0,75.
2 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх
регіонах України, що належать окремому
платнику рентної плати — користувачу
радіочастотного ресурсу, застосовується
підвищувальний коефіцієнт 1,2.
3 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
4 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
5 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах 116-1
пункту
254.4 цієї
статті

__________
1 Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц
(15 х 2) у кожному регіоні окремо, що
належить окремому платнику рентної плати
— користувачу радіочастотного ресурсу,
застосовується понижувальний коефіцієнт
0,75.
2 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх
регіонах України, що належать окремому
платнику рентної плати — користувачу
радіочастотного ресурсу, застосовується
підвищувальний коефіцієнт 1,2.
3 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
4 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
5 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні

2114
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
6 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
7 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
8 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
Передбачені
цими
примітками
підвищувальні та понижувальні коефіцієнти
застосовуються
окремо
до
об’єкта
оподаткування шляхом додавання/віднімання
грошового значення відповідного коефіцієнта
до нього. Грошове значення коефіцієнта
розраховується шляхом визначення різниці
між об’єктом оподаткування, до якого
застосовується коефіцієнт, помножений на
коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до
якого застосовується коефіцієнт.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
6 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
7 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
8 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
Передбачені
цими
примітками
підвищувальні та понижувальні коефіцієнти
застосовуються
окремо
до
об’єкта
оподаткування шляхом додавання/віднімання
грошового значення відповідного коефіцієнта
до нього. Грошове значення коефіцієнта
розраховується шляхом визначення різниці
між об’єктом оподаткування, до якого
застосовується коефіцієнт, помножений на
коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до
якого застосовується коефіцієнт.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного
за звітним, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, на своєму офіційному вебсайті
оприлюднює,
а
також
надає
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
інформацію
про
видані
ліцензії
на
користування
радіочастотним
ресурсом
України із зазначенням смуг радіочастот та з
урахуванням радіотехнології і технологічних
особливостей використання таких смуг щодо
кожного платника рентної плати за
користування радіочастотним ресурсом, який
обчислює суму рентної плати відповідно до
позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах,
необхідних
для
визначення
потреби
застосування коефіцієнтів до ставок рентної
плати за користування радіочастотним
ресурсом, передбачених цими примітками, за
формою,
затвердженою
національною
комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації, та
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.”.
-6705- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного
за звітним, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, на своєму офіційному вебсайті
оприлюднює,
а
також
надає
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
інформацію
про
видані
ліцензії
на
користування
радіочастотним
ресурсом
України із зазначенням смуг радіочастот та з
урахуванням радіотехнології і технологічних
особливостей використання таких смуг щодо
кожного платника рентної плати за
користування радіочастотним ресурсом, який
обчислює суму рентної плати відповідно до
позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах,
необхідних
для
визначення
потреби
застосування коефіцієнтів до ставок рентної
плати за користування радіочастотним
ресурсом, передбачених цими примітками, за
формою,
затвердженою
національною
комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації, та
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику”.
Відхилено

Залишити ставки в діючій редакції
-6706- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60), Н.д.
Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Ар'єв В. І.
(р.к. №202), Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Соха Р. В.
(р.к. №281), Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283),
Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132), Н.д. Рудик К.
О. (р.к. №211)
Підпункт 44 пункту 1 Розділу І проекту
Закону, яким запропоновано внести зміни до
пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу
України, виключити.

Відхилено

2116

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6707- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У пункті 44 розділу І цифри та слова:
«1.
Радіорелейний
зв’язок
фіксованої
радіослужби

0,03—300 ГГц

1,11

2. Радіозв’язок:
фіксованої,
рухомої
сухопутної
радіослужб

0,03—470 МГц

1089,38

морської
радіослужби

0,03—470 МГц

544,69

3. Радіозв’язок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізації

30—470 МГц

1089,38

4. Радіозв’язок з
використанням
радіоподовжува
чів

30—470 МГц

546,39

5. Радіозв’язок
у
системі
передавання
даних
з
використанням
шумоподібних
сигналів

1427—2400
МГц
2400—
2483,5
МГц
5150—5850
МГц

27,52

6. Радіозв’язок
у системі з
фіксованим
абонентським
радіодоступом
стандарту
DECT

30—3000 МГц

54,98

7. Транкінговий
радіозв’язок

30—470 МГц

3378,05

1

2117

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
8. Пошуковий
радіозв’язок

30—960 МГц

43574,69

9.
Радіолокаційна
та
радіонавігаційн
а радіослужби

30—3000
МГц3—30 ГГц

109,95

10. Радіозв’язок
супутникової
рухомої
та
фіксованої
радіослужб

30—3000 МГц
3—30 ГГц

11.
Стільниковий
радіозв’язок

300—791 МГц
821—832 МГц
862—880 МГц
915—925 МГц
960—1710 МГц
1785—1805
МГц
1880—
1920
МГц
1980—2110
МГц
2170—
2200 МГц

24239,51

791—821 МГц
832—862 МГц
880—915 МГц
925—960 МГц

24239,51

1710—1785
МГц
1805—
1880
МГц
1920—1980
МГц
2110—
2170 МГц

24239,51

2510—2545
МГц
2565—
2570
МГц
2630—2665
МГц
2685—
2690 МГц

3150,00

2000—2300
МГц
2400—
2510
МГц
2545—2565

48,12

12. Радіозв’язок
у
багатоканальни
х розподільчих

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1

2, 3, 4

2, 5, 6

2, 7, 8

1

2118

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
системах
для
передавання та
ретрансляції
телевізійного
зображення,
передавання
звуку, цифрової
інформації

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

МГц
2570—
2575
МГц
2610—2630
МГц
2665—
2685
МГц
2690—3400
МГц
3800—
7000 МГц
10—42,5 ГГц

17,19
1

13.
Передавання
звуку залежно
від потужності:
до
1
включно

30
МГц

кГц—30

кВт

1305,85

від 1,1 до 10
кВт включно

1962,25

від 10,1 до 100
кВт включно

2776,71

від 101 до 500
кВт включно

3268,10

від 501 кВт і
вище

5429,63

14.
Передавання та
ретрансляція
телевізійного
зображення
залежно
від
потужності:

30—300 МГц

від 1 до 10 Вт
включно

54,98

від 10,1 до 100
Вт включно

164,97

від 101 Вт до 1
кВт включно

271,48

2119

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 1,1 до 5 кВт
включно

436,45

від 5,1 до 20
кВт включно

817,90

від 20,1 кВт і
вище

1089,38

15.
Передавання
звуку залежно
від потужності:
до
100
включно

408,94

від 101 Вт до 1
кВт включно

817,90

від 1,1 до 10
кВт включно

1305,85

від 10,1 кВт і
вище

1635,74

до
10
включно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

66—74
МГц
87,5—108 МГц

Вт

16.
Передавання та
ретрансляція
телевізійного
зображення
залежно
від
потужності:

Висновки, обґрунтування

300—880 МГц

Вт

37,81

від 10,1 до 100
Вт включно

75,60

від 101 Вт до 1
кВт включно

164,97

від 1,1 до 5 кВт
включно

326,51

від 5,1 до 20
кВт включно

652,93

2120

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 20,1 кВт і
вище
16
1
.
Види
радіозв’язку
(незалежно від
служби,
системи,
радіотехнології
,
радіоелектронн
их
засобів,
випромінюваль
них пристроїв)
17.
Види
радіозв’язку
(служби,
системи,
радіотехнології
,
радіоелектронн
і
засоби,
випромінюваль
ні пристрої), що
не зазначені у
пунктах 1—16

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

817,90
2300—2400
МГц
2575—
2610
МГц
3400—3800
МГц

3150,00

9 кГц—400 ГГц

1635,74»

1
пункту 254.4
цієї статті

замінити цифрами та словами:
«1.
Радіорелейний
зв’язок
фіксованої
радіослужби

0,03—300 ГГц

1,09

2. Радіозв’язок:
фіксованої,
рухомої

0,03—470 МГц

1063,44

2121

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сухопутної
радіослужб
морської
радіослужби

0,03—470 МГц

531,72

3. Радіозв’язок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізації

30—470 МГц

1063,44

4. Радіозв’язок
з
використанням
радіоподовжува
чів

30—470 МГц

533,38

5. Радіозв’язок
у
системі
передавання
даних
з
використанням
шумоподібних
сигналів

1427—2400
МГц2400—
2483,5
МГц
5150—5850
МГц

26,87

6. Радіозв’язок
у системі з
фіксованим
абонентським
радіодоступом
стандарту
DECT

30—3000 МГц

53,67

7. Транкінговий
радіозв’язок

30—470 МГц

3297,62

8. Пошуковий
радіозв’язок

30—960 МГц

42537,19

9.
Радіолокаційна
та
радіонавігаційн
а радіослужби

30—3000 МГц
3—30 ГГц

107,33

10. Радіозв’язок
супутникової
рухомої
та

30—3000 МГц
3—30 ГГц

70,45

1

2122

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

фіксованої
радіослужб
11.
Стільниковий
радіозв’язок

12. Радіозв’язок
у
багатоканальни
х розподільчих
системах
для
передавання та
ретрансляції
телевізійного
зображення,
передавання
звуку, цифрової
інформації

300—791 МГц
821—832 МГц
862—880 МГц
915—925 МГц
960—1710 МГц
1785—1805
МГц
1880—
1920
МГц
1980—2110
МГц
2170—
2200 МГц

23662,38

791—821 МГц
832—862 МГц
880—915 МГц
925—960 МГц

23662,38

1710—1785
МГц
1805—
1880
МГц
1920—1980
МГц
2110—
2170 МГц

23662,38

2510—2545
МГц
2565—
2570
МГц
2630—2665
МГц
2685—
2690 МГц

3075,00

2000—2300
МГц
2400—
2510
МГц
2545—2565
МГц
2570—
2575
МГц
2610—2630
МГц
2665—
2685
МГц
2690—3400
МГц
3800—
7000 МГц

46,98

10—42,5 ГГц

16,78

1

2, 3, 4

2, 5, 6

2, 7, 8

1

2123

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1
13.
Передавання
звуку залежно
від потужності:
до
1
включно

30
МГц

кГц—30

кВт

1274,76

від 1,1 до 10
кВт включно

1915,53

від 10,1 до 100
кВт включно

2710,60

від 101 до 500
кВт включно

3190,29

від 501 кВт і
вище

5300,36

14.
Передавання та
ретрансляція
телевізійного
зображення
залежно
від
потужності:

30—300 МГц

від 1 до 10 Вт
включно

53,67

від 10,1 до 100
Вт включно

161,04

від 101 Вт до 1
кВт включно

265,01

від 1,1 до 5 кВт
включно

426,06

від 5,1 до 20
кВт включно

798,42

від 20,1 кВт і
вище

1063,44

15.
Передавання

66—74
МГц
87,5—108 МГц

2124

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звуку залежно
від потужності:
до
100
включно

Вт

399,21

від 101 Вт до 1
кВт включно

798,42

від 1,1 до 10
кВт включно

1274,76

від 10,1 кВт і
вище

1596,80

16.
Передавання та
ретрансляція
телевізійного
зображення
залежно
від
потужності:
до
10
включно

300—880 МГц

Вт

36,91

від 10,1 до 100
Вт включно

73,80

від 101 Вт до 1
кВт включно

161,04

від 1,1 до 5 кВт
включно

318,73

від 5,1 до 20
кВт включно

637,39

від 20,1 кВт і
вище

798,42

16
1
.
Види
радіозв’язку
(незалежно від
служби,
системи,
радіотехнології

2300—2400
МГц
2575—
2610
МГц
3400—3800
МГц

3075,00

2125

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

,
радіоелектронн
их
засобів,
випромінюваль
них пристроїв)
17.
Види
радіозв’язку
(служби,
системи,
радіотехнології
,
радіоелектронн
і
засоби,
випромінюваль
ні пристрої), що
не зазначені у
пунктах 1—16

9 кГц—400 ГГц

1596,80».

1
пункту 254.4
цієї статті

-6708- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 44 Розділу І проекту виключити.

Відхилено

-6709- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 1 викласти в редакції:
1.
Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

0,03-300
ГГц

1,08

-6710- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

2126

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 2 викласти в редакції:
2

Радіозв’яз
ок:
фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б
морської
радіослуж
би

0,03-470
МГц

1058,25

0,03-470
МГц

529,13

-6711- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 3 викласти в редакції:
3
Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30-470
МГц

1058,25

-6712- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 4 викласти в редакції:

4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням

30-470
МГц

530,78

2127

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

радіоподов
жувачів

-6713- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 5 викласти в редакції:

5.

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427-2400
МГц 24002483,5
МГц 51505850 МГц

26,74

-6714- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 6 викласти в редакції:
6.

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту
DECT

30-3000
МГц

53,41

-6715- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 7 викласти в редакції:

2128

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30-470
МГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3281,53

-6716- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 8 викласти в редакції:
8.

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30-960
МГц

42329,69

-6717- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 9 викласти в редакції:
9.

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30-3000
МГц 3-30
ГГц

106,80

-6718- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 10 викласти в редакції:
10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої

30-3000
МГц 3-30
ГГц

70,10

2129

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

радіослуж
б

-6719- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 11 викласти в редакції:
11.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300-791
МГц 821832 МГц
862-880
МГц 915925 МГц
960-1710
МГц 17851805 МГц
1880-1920
МГц 19802110 МГц
2170-2200
МГц

23547-1

791-821
МГц 832862 МГц
880-915
МГц 925960 МГц

23547-2, 3,
4

1710-1785
МГц 18051880 МГц
1920-1980
МГц 21102170 МГц

23547-2, 5,
6

2510-2545
МГц 25652570 МГц
2630-2665
МГц 26852690 МГц

3060,00-2,
7, 8

-6720- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

2130

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 12 викласти в редакції:
12.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

2000-2300
МГц 24002510 МГц
2545-2565
МГц 25702575 МГц
2610-2630
МГц 26652685 МГц
2690-3400
МГц 38007000 МГц

46,75-1

10-42,5
ГГц

16,7-1

-6721- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 13 викласти в редакції:

13.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:
до 1 кВт
включно

30 кГц-30
МГц

1268,54

2131

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 1,1 до
10
кВт
включно

1906,19

від 10,1 до
100
кВт
включно

2697,38

від 101 до
500
кВт
включно

3174,73

від 501 кВт
і вище

5274,50

-6722- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 14 викласти в редакції:

14.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

30-300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

53,41

від 10,1 до
100
Вт
включно

160,25

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

263,72

2132

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 1,1 до 5
кВт
включно

423,98

від 5,1 до
20
кВт
включно

794,53

від
20,1
кВт і вище

1058,25

-6723- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 15 викласти в редакції:
15.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

66-74 МГц
87,5-108
МГц

до 100 Вт
включно

397,26

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

794,53

від 1,1 до
10
кВт
включно

1268,54

від
10,1
кВт і вище

1589

-6724- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 44 Розділу І законопроекту –
виключити
-6725- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 44 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-6726- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

2133

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

254.4.
Ставки
рентної
плати
за
користування
радіочастотним
ресурсом
України встановлюються в таких розмірах:
Вид
радіозв’язк
у

Діапазон

Ставка
рентної
радіочасто
т плати за 1
МГц смуги
радіочасто
т
на
місяць,
гривень

0,03-300
ГГц

1,06

фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03-470
МГц

1037,5

морської
радіослуж
би

0,03-470
МГц

518,75

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30-470
МГц

1037,5

30-470
МГц

520,37

1
Радіорелей
ни
й
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би
2
Радіозв’яз
ок:

3

4
Радіозв’яз

2134

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ок
з
використа
ння
м
радіоподов
жу вачів
5
Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів
6
Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
по
м
стандарту
DECT
7
Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

8
Пошукови
й
радіозв’язо
к

1427-2400
МГц 24002483,5МГц
51505850МГц

26,211

30-3000
МГц

52,36

30-470
МГц

3217,19

30-960
МГц

41499,7

2135

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
9
Радіолокац
ій
радіонавіг
аці
йна
радіослуж
би
10
Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б
11
Стільнико
вий
радіозв’язо
к

30-3000
МГц на та
3-30 ГГц

104,71

30-3000
МГц 3-30
ГГц

54,98

300-791
МГц 821832 МГц
862-880
МГц 915925 МГц
960-1710
МГц 17851805 МГц
1880-1920
МГц 19802110 МГц
2170-2200
МГц

23085,25

791-821
МГц 832862 МГц
880-915
МГц 925960 МГц

23085,25

1710-1785
МГц 18051880 МГц
1920-1980
МГц 21102170 МГц

23085,25

2510-2545
МГц 2565-

3000,00

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1

2, 3, 4

2, 5, 6

2136

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

12
Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,передава
ння звуку,
цифрової
інформації

13
Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

2570 МГц
2630-2665
МГц 26852690 МГц

2, 7, 8

2000-2300
МГц 24002510 МГц
2545-2565
МГц 25702575 МГц
2610-2630
МГц 26652685 МГц
2690-3400
МГц 38007000 МГц

45,83

10-42,5
ГГц

16,37

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1

1

30 кГц-30
МГц

до 1 кВт
включно

1243,67

від 1,1 до
10
кВт
включно

1868,81

2137

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 10,1 до
100
кВт
включно

2644,49

від 101 до
500
кВт
включно

3112,48

від
501
кВт і вище

5171,08

14
Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

30-300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

52,36

від 10,1 до
100
Вт
включно

157,11

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

258,55

від 1,1 до
5
кВт
включно

415,67

від 5,1 до
20
кВт
включно

778,95

від
20,1
кВт і вище

1037,5

2138

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
15
Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

16

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

66-74 МГц
87,5-108
МГц

до 100 Вт
включно

389,47

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

778,95

від 1,1 до
10
кВт
включно

1243,67

від
10,1
кВт і вище

1557,85

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

300-880
МГц

до 10 Вт
включно

36,01

від 10,1 до
100
Вт
включно

72

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

157,11

2139

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

16
1

17

від 1,1 до
5
кВт
включно

310,96

від 5,1 до
20
кВт
включно

621,84

від
20,1
кВт і вище

778,95

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
ло
гії,
радіоелект
ро
нних
засобів,
випроміню
ва льних
пристроїв)

2300-2400
МГц 25752610 МГц
3400-3800
МГц

3000,00

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
ло
гії,
радіоелект
ро
нні
засоби,
випроміню
ва
льні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах 116

9 кГц-400
ГГц

1557,85

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1
пункту
254.4 цієї
статті

2140

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6727- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 44 розділу І проекту виключити;
-6728- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 44 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«Пункт 254.4 статті 254 викласти в такій
редакції:
«254.4. Ставки рентної плати за
користування
радіочастотним
ресурсом
України встановлюються в таких розмірах:
Вид
радіозв’язку

Діапазон
радіочастот

Ставка рентної
плати за 1 МГц
смуги
радіочастот на
місяць, гривень

1.
Радіорелейний
зв’язок
фіксованої
радіослужби

0,03-300 ГГц

1,06

фіксованої,
рухомої
сухопутної
радіослужб

0,03-470 МГц

1037,5

морської
радіослужби

0,03-470 МГц

518,75

3. Радіозв’язок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізації

30-470 МГц

1037,5

4. Радіозв’язок з
використанням
радіоподовжува
чів

30-470 МГц

520,37

2. Радіозв’язок:

2141

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
5.Радіозв’язок у
системі
передавання
даних
з
використанням
шумоподібних
сигналів

1427-2400 МГц
2400-2483,5
МГц 5150-5850
МГц

26,211

6. Радіозв’язок
у системі з
фіксованим
абонентським
радіодоступом
стандарту
DECT

30-3000 МГц

52,36

7. Транкінговий
радіозв’язок

30-470 МГц

3217,19

8. Пошуковий
радіозв’язок

30-960 МГц

41499,7

9.
Радіолокаційна
та
радіонавігаційн
а радіослужби

30-3000 МГц 330 ГГц

104,71

10. Радіозв’язок
супутникової
рухомої
та
фіксованої
радіослужб

30-3000 МГц 330 ГГц

68,73

11.
Стільниковий
радіозв’язок

300-791
МГц
821-832
МГц
862-880
МГц
915-925
МГц
960-1710 МГц
1785-1805
МГц1880-1920
МГц 1980-2110
МГц 2170-2200
МГц

23085,25

791-821
МГц
832-862
МГц
880-915
МГц
925-960 МГц

23085,25 -

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1

2, 3, 4

2142

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

12. Радіозв’язок
у
багатоканальни
х розподільчих
системах
для
передавання та
ретрансляції
телевізійного
зображення,
передавання
звуку, цифрової
інформації

1710-1785 МГц
1805-1880 МГц
1920-1980 МГц
2110-2170 МГц

23085,25 -

2510-2545 МГц
2565-2570 МГц
2630-2665 МГц
2685-2690 МГц

3000,00 -

2000-2300 МГц
2400-2510 МГц
2545-2565 МГц
2570-2575 МГц
2610-2630 МГц
2665-2685 МГц
2690-3400 МГц
3800-7000 МГц

45,83 -

10-42,5 ГГц

16,37 -

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2, 5, 6

2, 7, 8

1

1
13.
Передавання
звуку залежно
від потужності:
до
1
включно

30 кГц-30 МГц

кВт

1243,67

від 1,1 до 10
кВт включно

1868,81

від 10,1 до 100
кВт включно

2644,49

від 101 до 500
кВт включно

3112,48

від 501 кВт і
вище

5171,08

14.
Передавання та
ретрансляція

30-300 МГц

2143

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

телевізійного
зображення
залежно
від
потужності:
від 1 до 10 Вт
включно

52,36

від 10,1 до 100
Вт включно

157,11

від 101 Вт до 1
кВт включно

258,55

від 1,1 до 5 кВт
включно

415,67

від 5,1 до 20
кВт включно

778,95

від 20,1 кВт і
вище

1037,5

15.
Передавання
звуку залежно
від потужності:
до 100
включно

66-74 МГц 87,5108 МГц

Вт

389,47

від 101 Вт до 1
кВт включно

778,95

від 1,1 до 10
кВт включно

1243,67

від 10,1 кВт і
вище

1557,85

16.
Передавання та
ретрансляція
телевізійного
зображення
залежно
від
потужності:
до
10
включно

Вт

300-880 МГц

36,01

2144

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 10,1 до 100
Вт включно

72

від 101 Вт до 1
кВт включно

157,11

від 1,1 до 5 кВт
включно

310,96

від 5,1 до 20
кВт включно

621,84

від 20,1 кВт і
вище

778,95

16-1.
Види
радіозв’язку
(незалежно від
служби,
системи,
радіотехнології
,
радіоелектронн
их
засобів,
випромінюваль
них пристроїв)

2300-2400 МГц
2575-2610 МГц
3400-3800 МГц

3000,00

17.
Види
радіозв’язку
(служби,
системи,
радіотехнології
,
радіоелектронн
і
засоби,
випромінюваль
ні пристрої), що
не зазначені у
пунктах 1-16-1
пункту
254.4
цієї статті

9 кГц-400 ГГц

1557,85

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц
(15 х 2) у кожному регіоні окремо, що
належить окремому платнику рентної плати користувачу
радіочастотного
ресурсу,

2145

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

застосовується понижувальний коефіцієнт
0,75.
2Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх
регіонах України, що належать окремому
платнику рентної плати - користувачу
радіочастотного ресурсу, застосовується
підвищувальний коефіцієнт 1,2.
3Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
4Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
5Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
6Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.

2146

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
8Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
Передбачені
цими
примітками
підвищувальні та понижувальні коефіцієнти
застосовуються
окремо
до
об’єкта
оподаткування шляхом додавання/віднімання
грошового значення відповідного коефіцієнта
до нього. Грошове значення коефіцієнта
розраховується шляхом визначення різниці
між об’єктом оподаткування, до якого
застосовується коефіцієнт, помножений на
коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до
якого застосовується коефіцієнт.
Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного
за звітним, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, на своєму офіційному
вебсайті оприлюднює, а також надає
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
інформацію
про
видані
ліцензії
на
користування
радіочастотним
ресурсом
України із зазначенням смуг радіочастот та з
урахуванням радіотехнології і технологічних
особливостей використання таких смуг щодо
кожного платника рентної плати за
користування радіочастотним ресурсом, який
обчислює суму рентної плати відповідно до

2147

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах,
необхідних
для
визначення
потреби
застосування коефіцієнтів до ставок рентної
плати за користування радіочастотним
ресурсом, передбачених цими примітками, за
формою,
затвердженою
національною
комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації, та
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.»
-6729- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2148

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити пункту 44 розділу І.
-6730- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Пункт 44 Розділу І законопроекту
законопроекту виключити
-6731- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«254.4. Ставки рентної плати за
користування
радіочастотним
ресурсом
України встановлюються в таких розмірах:

Вид радіозв’язку

Діапазон
радіочасто
т

Ставка
рентної
плати за 1
МГц смуги
радіочасто
т
на
місяць,
гривень

1.

0,03-300
ГГц

1,05

0,03-470
МГц

1033,4

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

Відхилено

Відхилено

2.
Радіозв’яз
ок:
фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

2149

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
морської
радіослуж
би
3.
Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї
4.
Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів
5.
Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів
6.
Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту
DECT

0,03-470
МГц

512,76

30-470
МГц

1043,4

30-470
МГц

59,34

1427-2400
МГц 24002483,5
МГц 51505850 МГц

25,212

30-3000
МГц

51,46

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2150

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
7.
Транкінгов
ий
радіозв’язо
к
8.
Пошукови
й
радіозв’язо
к
9.
Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би
10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

11.
Стільнико
вий
радіозв’язо
к

30-470
МГц

3212,16

30-960
МГц

414874

30-3000
МГц 3-30
ГГц

103,92

30-3000
МГц 3-30
ГГц

67,64

300-791
МГц 821832 МГц
862-880
МГц 915925 МГц
960-1710
МГц 17851805 МГц
1880-1920
МГц 19802110 МГц
2170-2200
МГц

23091,32-

791-821
МГц 832862 МГц
880-915

23091,32-

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1

2, 3, 4

2151

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

МГц 925960 МГц

12.

13.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

1710-1785
МГц 18051880 МГц
1920-1980
МГц 21102170 МГц

23091,32-

2510-2545
МГц 25652570 МГц
2630-2665
МГц 26852690 МГц

2999,00-

2000-2300
МГц 24002510 МГц
2545-2565
МГц 25702575 МГц
2610-2630
МГц 26652685 МГц
2690-3400
МГц 38007000 МГц

44,56-

10-42,5
ГГц

17,38-

2, 5, 6

2, 7, 8

1

1

30 кГц-30
МГц

2152

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
до 1 кВт
включно

1244,57

від 1,1 до
10
кВт
включно

1867,71

від 10,1 до
100
кВт
включно

2643,47

від 101 до
500
кВт
включно

3122,11

від 501 кВт
і вище

5161,07

14.
Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

30-300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

51,32

від 10,1 до
100
Вт
включно

153,12

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

257,56

від 1,1 до 5
кВт
включно

414,63

2153

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 5,1 до
20
кВт
включно

777,91

від
20,1
кВт і вище

1032,4

15.
Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

387,41

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

775,92

від 1,1 до
10
кВт
включно

1244,62

від
10,1
кВт і вище

1555,90

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

66-74 МГц
87,5-108
МГц

до 100 Вт
включно

16.

Висновки, обґрунтування

300-880
МГц

до 10 Вт
включно

36,05

від 10,1 до
100
Вт
включно

80

2154

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

16
1
.

17.

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

153,12

від 1,1 до 5
кВт
включно

312,00

від 5,1 до
20
кВт
включно

622,87

від
20,1
кВт і вище

771,91

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300-2400
МГц 25752610 МГц
3400-3800
МГц

2999,00

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах 116-1
пункту

9 кГц-400
ГГц

1447,83

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2155

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

254.4 цієї
статті

-1Для ширини смуги радіочастот до 30
МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що
належить окремому платнику рентної плати користувачу
радіочастотного
ресурсу,
застосовується понижувальний коефіцієнт
0,75.
-2Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх
регіонах України, що належать окремому
платнику рентної плати - користувачу
радіочастотного ресурсу, застосовується
підвищувальний коефіцієнт 1,2.
-3Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
-4Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
-5Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
-6Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови що

2156

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
-7Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
-8Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати - користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
Передбачені
цими
примітками
підвищувальні та понижувальні коефіцієнти
застосовуються
окремо
до
об’єкта
оподаткування шляхом додавання/віднімання
грошового значення відповідного коефіцієнта
до нього. Грошове значення коефіцієнта
розраховується шляхом визначення різниці
між об’єктом оподаткування, до якого
застосовується коефіцієнт, помножений на
коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до
якого застосовується коефіцієнт.
Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного
за звітним, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, на своєму офіційному вебсайті
оприлюднює,
а
також
надає
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
інформацію
про
видані
ліцензії
на
користування
радіочастотним
ресурсом

2157

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України із зазначенням смуг радіочастот та з
урахуванням радіотехнології і технологічних
особливостей використання таких смуг щодо
кожного платника рентної плати за
користування радіочастотним ресурсом, який
обчислює суму рентної плати відповідно до
позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах,
необхідних
для
визначення
потреби
застосування коефіцієнтів до ставок рентної
плати за користування радіочастотним
ресурсом, передбачених цими примітками, за
формою,
затвердженою
національною
комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації, та
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.
-6732- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

474

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 44 Розділу І законопроекту –
виключити.
-6733- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 44 Розділу І Виключити

Відхилено

-6734- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

1.
Радіорелейний зв’язок фіксованої
радіослужби 0,03-300 ГГц 1,06
-6735- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

“254.4. Ставки рентної плати за
користування
радіочастотним
ресурсом
України встановлюються в таких розмірах:

475
Вид радіозв’язку
Діапазон радіочастот
Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень
476
Радіорелейний
радіослужби
0,03—300 ГГц
1,11

1.
зв’язок

фіксованої

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 1 викласти в редакції:

2158

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1.

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

0,03-300
ГГц

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1,10

-6736- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 1:
1.

Висновки, обґрунтування

0,03—300
ГГц

Відхилено

1,11

замінити позиціями та цифрами:
1.

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

0,03—300
ГГц

1,08

-6737- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 1 викласти в редакції:
Радіорелейний
зв’язок
фіксованої
радіослужби

0,03-300 ГГц

1,09

-6738- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

2159

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 1 викласти в редакції:
1.

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

0,03-300
ГГц

1,07

-6739- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «Радіорелейний
зв’язок фіксованої радіослужби»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«1,11» замінити цифрами «1,06»
-6740- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 4 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1,11» замінити на
«1,10»;
-6741- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
першому рядку навпроти «Радіорелейний
зв’язок фіксованої радіослужби»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«1,11» замінити цифрами «1,06»
-6742- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2160

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 1 викласти в редакції:
1.

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

0,03-300
ГГц

1,08

-6743- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
першому
рядку
навпроти
«Радіорелейний
зв’язок
фіксованої
радіослужби»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1,11» замінити цифрами
«1,06»

Відхилено

-6744- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «фіксованої,
рухомої сухопутної радіослужб»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«1089,38» замінити цифрами «1037,5»
-6745- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

477
2.
Радіозв’язок:

478
фіксованої,
радіослужб
0,03—470 МГц
1089,38

рухомої

сухопутної

Відхилено

У абзаці 5 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1089,38» замінити на
«1090,0»;

2161

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6746- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 6 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «544,69» замінити на
«555,0»;
-6747- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 7 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1089,38» замінити на
«1090,0»;
-6748- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
третьому рядку навпроти «фіксованої,
рухомої сухопутної радіослужб»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«1089,38» замінити цифрами «1037,5»
-6749- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 2 викласти в редакції:
2.

Радіозв’яз
ок:фіксова
ної,
рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03-470
МГц

1058,25

морської
радіослуж
би

0,03-470
МГц

529,13

-6750- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:

Відхилено

2162

№

Редакція, прийнята в першому читанні

479
морської радіослужби
0,03—470 МГц
544,69

480

Пропозиції та поправки до проекту

у третьому рядку навпроти «фіксованої,
рухомої сухопутної радіослужб»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1089,38» замінити цифрами
«1037,5»
-6751- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку навпроти «морської
радіослужби»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«544,69» замінити цифрами «518,75»
-6752- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
четвертому рядку навпроти «морської
радіослужби»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«544,69» замінити цифрами «518,75»
-6753- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «морської
радіослужби»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «544,69» замінити цифрами
«518,75»
-6754- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2. Радіозв’язок:
фіксованої, рухомої
сухопутної радіослужб 0,03-470 МГц 1037,5
морської радіослужби 0,03-470 МГц 518,75

2163

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6755- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 2 викласти в редакції:
2.

Радіозв’яз
ок:
фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03-470
МГц

1079

морської
радіослуж
би

0,03-470
МГц

539,5

-6756- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 2:
2.

Відхилено

Радіозв’яз
ок:
фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03—470
МГц

1089,38

морської
радіослуж
би

0,03—470
МГц

544,69

замінити позиціями та цифрами:
2.

Радіозв’яз
ок:

2164

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03—470
МГц

1040,6

морської
радіослуж
би

0,03—470
МГц

521,63

-6757- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 2 викласти в редакції:

2.

Радіозв’яз
ок:
фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03-470
МГц

1068,63

морської
радіослуж
би

0,03-470
МГц

555,69

-6758- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 2 викласти в редакції:
2.

Радіозв’яз
ок:
фіксованої
, рухомої
сухопутної

0,03-470
МГц

1047,88

2165

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

радіослуж
б
морської
радіослуж
би

481
3.
Радіозв’язок у системі охоронної
охоронно-пожежної сигналізації
30—470 МГц
1089,38

та

0,03-470
МГц

523,94

-6759- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

3. Радіозв’язок у системі охоронної та
охоронно-пожежної сигналізації 30-470 МГц
1037,5
-6760- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 3 викласти в редакції:
3.

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30-470
МГц

1079

-6761- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 3:
3.

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30—470
МГц

Відхилено

1089,38

2166

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити позиціями та цифрами:
3.

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30—470
МГц

1041,4

-6762- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 3 викласти в редакції:
3.

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30-470
МГц

1068,63

-6763- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 3 викласти в редакції:
3.

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30-470
МГц

1047,88

2167

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6764- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «Радіозв’язок у
системі охоронної та охоронно-пожежної
сигналізації»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «1089,38» замінити
цифрами «1037,5»
-6765- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятому рядку навпроти «Радіозв’язок у
системі охоронної та охоронно-пожежної
сигналізації»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «1089,38» замінити
цифрами «1037,5»
-6766- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 3 викласти в редакції:
3.

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30-470
МГц

1058,25

-6767- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

2168

№

Редакція, прийнята в першому читанні

482
4.
Радіозв’язок
радіоподовжувачів
30—470 МГц
546,39

з

використанням

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Радіозв’язок у
системі охоронної та охоронно-пожежної
сигналізації»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1089,38» замінити цифрами
«1037,5»
-6768- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

4.
Радіозв’язок з використанням
радіоподовжувачів 30-470 МГц 520,37
-6769- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 4 викласти в редакції:
4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30-470
МГц

541,18

-6770- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 4:
4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30—470
МГц

Відхилено

546,39

замінити позиціями та цифрами:

2169

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30—470
МГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

521,5

-6771- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 4 викласти в редакції:
4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30-470
МГц

535,98

-6772- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 4 викласти в редакції:
4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30-470
МГц

525,57

-6773- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шостому рядку навпроти «Радіозв’язок з
використанням радіоподовжувачів»: у стовпці
із заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц

Відхилено

2170

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«546,39» замінити цифрами «520,37»
-6774- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 8 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «546,39» замінити на
«547,0»;
-6775- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шостому рядку навпроти «Радіозв’язок з
використанням радіоподовжувачів»: у стовпці
із заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«546,39» замінити цифрами «520,37»
-6776- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 4 викласти в редакції:
4.

483

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням
радіоподов
жувачів

30—470
МГц

530,78

-6777- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у шостому рядку навпроти «Радіозв’язок з
використанням радіоподовжувачів»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «546,39» замінити цифрами
«520,37»
-6778- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

Відхилено

2171

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

5.
Радіозв’язок у системі передавання даних з
використанням шумоподібних сигналів
1427—2400 МГц2400—2483,5 МГц5150—
5850 МГц
27,521

5. Радіозв’язок у системі передавання
даних з використанням шумоподібних
сигналів 1427-2400 МГц 2400-2483,5 МГц
5150-5850 МГц 26,211
-6779- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 5 викласти в редакції:
5.

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427-2400
МГц 24002483,5
МГц 51505850 МГц

27,26

-6780- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 5:
5.

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427—
2400 МГц
2400—
2483,5
МГц
5150—
5850 МГц

Відхилено

27,52
1

замінити позиціями та цифрами:
5.

Радіозв’яз
ок
у
системі

1427—
2400 МГц
2400—

26,30

2172

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2483,5
МГц
5150—
5850 МГц

-6781- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 5 викласти в редакції:
5.

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427-2400
МГц 24002483,5
МГц 51505850 МГц

27

-6782- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 5 викласти в редакції:
5.

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427-2400
МГц 24002483,5
МГц 51505850 МГц

26,47

2173

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6783- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сьомому рядку навпроти «Радіозв’язок у
системі передавання даних з використанням
шумоподібних сигналів»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«27,521» замінити цифрами «26,211»
-6784- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 9 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «27,52» замінити на
«27,50»;
-6785- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сьомому рядку навпроти «Радіозв’язок у
системі передавання даних з використанням
шумоподібних сигналів»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«27,521» замінити цифрами «26,211»
-6786- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 5 викласти в редакції:
5.

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб

1427-2400
МГц 24002483,5
МГц 51505850 МГц

26,74

2174

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

них
сигналів

-6787- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Радіозв’язок у
системі передавання даних з використанням
шумоподібних сигналів»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «27,521» замінити цифрами
«26,211»
-6788- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

484
6.
Радіозв’язок у системі з фіксованим
абонентським радіодоступом стандарту DECT
30—3000 МГц
54,98

6. Радіозв’язок у системі з фіксованим
абонентським радіодоступом стандарту DECT
30-3000 МГц 52,36
-6789- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 6 викласти в редакції:
6.

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту

DECT 303000 МГц

54,45

-6790- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 6:

Відхилено

2175

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

6.

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту
DECT

30—3000
МГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

54,98

замінити позиціями та цифрами:
6.

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту
DECT

30—3000
МГц

53,21

-6791- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 6 викласти в редакції:
6.

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту

DECT 303000 МГц

53,93

2176

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6792- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 6 викласти в редакції:
6.

Радіозв’
язок у
системі
з
фіксова
ним
абонент
ським
радіодо
ступом
стандар
туDECT

30-3000
МГц

52,88

-6793- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
восьмому рядку навпроти «Радіозв’язок у
системі
з
фіксованим
абонентським
радіодоступом стандарту DECT»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«54,98» замінити цифрами «52,36»
-6794- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 10 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «54,98» замінити на
«55,00»;
-6795- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
восьмому рядку навпроти «Радіозв’язок у
системі
з
фіксованим
абонентським

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2177

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

радіодоступом стандарту DECT»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«54,98» замінити цифрами «52,36»
-6796- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)
Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:«В частині 254.4 в таблиці
ставок рентної плати рядок 6 викласти в
редакції:
6. Радіозв’язок у системі з фіксованим
абонентським радіодоступом стандарту DECT
30-3000 МГц 53,41
-6797- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Радіозв’язок у
системі
з
фіксованим
абонентським
радіодоступом стандарту DECT»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «54,98» замінити цифрами
«52,36»
-6798- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

485
7.
Транкінговий радіозв’язок
30—470 МГц
3378,05

7. Транкінговий радіозв’язок
МГц 3217,19
-6799- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

30-470
Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 7 викласти в редакції:
7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30-470
МГц

3345,88

2178

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6800- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 7:
7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30—470
МГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3378,05

замінити позиціями та цифрами:
7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30—470
МГц

3271,15

-6801- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 7 викласти в редакції:
7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30-470
МГц

3313,71

-6802- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 7 викласти в редакції:
7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30-470
МГц

3249,36

2179

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6803- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дев’ятому рядку навпроти «Транкінговий
радіозв’язок»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «3378,05» замінити
цифрами «3217,19»
-6804- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 11 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «3378,05» замінити на
«3380,0»;
-6805- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дев’ятому рядку навпроти «Транкінговий
радіозв’язок»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «3378,05» замінити
цифрами «3217,19»
-6806- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 7 викласти в редакції:
7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30-470
МГц

3281,53

-6807- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:

Відхилено

2180

№

Редакція, прийнята в першому читанні

486
8.
Пошуковий радіозв’язок
30—960 МГц
43574,69

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у дев’ятому рядку навпроти «Транкінговий
радіозв’язок»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «3378,05» замінити цифрами
«3217,19»
-6808- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

8. Пошуковий радіозв’язок 30-960 МГц
41499,7
-6809- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 8 викласти в редакції:
8.

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30-960
МГц

43159,69

-6810- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 8:
8.

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30—960
МГц

Відхилено

42574,69

замінити позиціями та цифрами:
8.

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30—960
МГц

42050,21

-6811- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2181

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 8 викласти в редакції:
8.

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30-960
МГц

42744,69

-6812- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 8 викласти в редакції:
8.

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30-960
МГц

41914,70

-6813- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
десятому рядку навпроти «Пошуковий
радіозв’язок»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «43574,69» замінити
цифрами «41499,7»
-6814- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 12 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «43574,69» замінити на
«43575,00»;
-6815- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
десятому рядку навпроти «Пошуковий
радіозв’язок»: у стовпці із заголовком «Ставка

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2182

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «43574,69» замінити
цифрами «41499,7»
-6816- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 8 викласти в редакції:
8.

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30-960
МГц

42329,69

-6817- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у десятому рядку навпроти «Пошуковий
радіозв’язок»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень»
цифри
«43574,69»
замінити
цифрами «41499,7»
-6818- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

487
9.
та

Радіолокаційна
радіонавігаційна
радіослужби
30—3000 МГц3—30 ГГц
109,95

9. Радіолокаційна та радіонавігаційна
радіослужби 30-3000 МГц 3-30 ГГц 104,71
-6819- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 9 викласти в редакції:
9.

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30-3000
МГц 3-30
ГГц

108,9

2183

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6820- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 9:
9.

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30—3000
МГц 3—30
ГГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

109,95

замінити позиціями та цифрами:
9.

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30—3000
МГц 3—30
ГГц

105,97

-6821- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 9 викласти в редакції:
9.

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30-3000
МГц 3-30
ГГц

107,85

-6822- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 9 викласти в редакції:

2184

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
9.

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30-3000
МГц 3-30
ГГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

105,76

-6823- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
одинадцятому
рядку
навпроти
«Радіолокаційна
та
радіонавігаційна
радіослужби»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«109,95» замінити цифрами «104,71»
-6824- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 13 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «109,95» замінити на
«110,0»;
-6825- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
одинадцятому
рядку
навпроти
«Радіолокаційна
та
радіонавігаційна
радіослужби»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«109,95» замінити цифрами «104,71»
-6826- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 9 викласти в редакції:

2185

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
9.

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30-3000
МГц 3-30
ГГц

10.
Радіозв’язок супутникової
фіксованої радіослужб
30—3000 МГц3—30 ГГц

рухомої

та

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

106,80

-6827- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
одинадцятому
рядку
навпроти
«Радіолокаційна
та
радіонавігаційна
радіослужби»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «109,95» замінити цифрами
«104,71»
-6828- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

488

Висновки, обґрунтування

10. Радіозв’язок супутникової рухомої та
фіксованої радіослужб 30-3000 МГц 3-30 ГГц
54,98
-6829- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 254.4 в таблиці
ставок рентної плати рядок 10 викласти в
редакції:
10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30-3000
МГц 3-30
ГГц

71,48

-6830- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)

Відхилено

2186

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 10:
10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30—3000
МГц 3—30
ГГц

54,98

замінити позиціями та цифрами:
10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30—3000
МГц 3—30
ГГц

54,73

-6831- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 10 викласти в редакції:
10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30-3000
МГц 3-30
ГГц

70,79

-6832- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 10 викласти в редакції:

2187

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30-3000
МГц 3-30
ГГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

69,42

-6833- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дванадцятому рядку навпроти «Радіозв’язок
супутникової
рухомої
та
фіксованої
радіослужб»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «54,98» замінити
цифрами «68,73»
-6834- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
дванадцятому рядку навпроти «Радіозв’язок
супутникової
рухомої
та
фіксованої
радіослужб»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «54,98» замінити
цифрами «68,73»
-6835- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 10 викласти в редакції:

2188

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та
фіксованої
радіослуж
б

30-3000
МГц3-30
ГГц

11.
Стільниковий радіозв’язок
300—791 МГц821—832 МГц862—880
МГц915—925 МГц960—1710 МГц1785—
1805
МГц1880—1920
МГц1980—2110
МГц2170—2200 МГц
24239,511
791—821 МГц832—862 МГц880—915
МГц925—960 МГц24239,512, 3, 4
1710—1785 МГц1805—1880 МГц1920—
1980 МГц2110—2170 МГц24239,512, 5, 6
2510—2545 МГц2565—2570 МГц2630—
2665 МГц2685—2690 МГц3150,002, 7, 8

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

70,10

-6836- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
дванадцятому
рядку
навпроти
«Радіозв’язок супутникової рухомої та
фіксованої радіослужб»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «54,98» замінити цифрами
«68,73»
-6837- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

489

Висновки, обґрунтування

11. Стільниковий радіозв’язок 300-791
МГц 821-832 МГц 862-880 МГц 915-925 МГц
960-1710 МГц 1785-1805 МГц 1880-1920 МГц
1980-2110 МГц 2170-2200 МГц
23085,25
791-821 МГц 832-862 МГц 880-915 МГц 925960 МГц 23085,25
1710-1785 МГц 18051880 МГц 1920-1980 МГц 2110-2170 МГц
23085,25
2510-2545 МГц 2565-2570 МГц
2630-2665 МГц 2685-2690 МГц 3000,00
-6838- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 11 викласти в редакції:

11.

Стільнико
вий

300-791
МГц 821832 МГц

24008,66

2189

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
радіозв’язо
к

862-880
МГц 915925 МГц
960-1710
МГц 17851805 МГц
1880-1920
МГц 19802110 МГц
2170-2200
МГц

1

791-821
МГц 832862 МГц
880-915
МГц 925960 МГц

24008,66

1710-1785
МГц 18051880 МГц
1920-1980
МГц 21102170 МГц

24008,66

2510-2545
МГц 25652570 МГц
2630-2665
МГц 26852690 МГц

3120,00

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2, 3, 4

2, 5, 6

2, 7, 8

-6839- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

11. Стільниковий радіозв’язок 300—791
МГц 821—832 МГц862—880 МГц915—925
МГц960—1710 МГц1785—1805 МГц1880—
1920 МГц 1980—2110 МГц2170—2200 МГц
2423239,511
791—821 МГц832—862
МГц880—915 МГц925—960 МГц 24239,512, 3,
4
1710 -1785 МГц 1805 -1880 МГц 24239,512,
5, 6
1920—1980 МГц2110—2170 МГц
24239,512, 5, 6
2510 -2545 МГц 2565 -2570
МГц 2630 -2665 МГц 2685 -2690 МГц
3150,002, 7, 8

2190

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6840- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 11:
11.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300—791
МГц 821—
832 МГц
862—880
МГц 915—
925 МГц
960—1710
МГц
1785—
1805 МГц
1880—
1920 МГц
1980—
2110 МГц
2170—
2200 МГц

24239,51

791—821
МГц 832—
862 МГц
880—915
МГц 925—
960 МГц

24239,51

1710—
1785 МГц
1805—
1880 МГц
1920—
1980 МГц
2110—
2170 МГц

24239,51

2510—
2545 МГц
2565—
2570 МГц
2630—
2665 МГц
2685—
2690 МГц

3150,00

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1

2, 3, 4

2, 5, 6

2, 7, 8

2191

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити позиціями та цифрами:
11.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300—791
МГц 821—
832 МГц
862—880
МГц 915—
925 МГц
960—1710
МГц
1785—
1805 МГц
1880—
1920 МГц
1980—
2110 МГц
2170—
2200 МГц

23090,24

791—821
МГц 832—
862 МГц
880—915
МГц 925—
960 МГц

23090,24

1710—
1785 МГц
1805—
1880 МГц
1920—
1980 МГц
2110—
2170 МГц

23090,24

2510—
2545 МГц
2565—
2570 МГц
2630—
2665 МГц
2685—
2690 МГц

3050,00

1

2, 3, 4

2, 5, 6

2, 7, 8

-6841- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2192

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 11 викласти в редакції:
11.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300-791
МГц 821832 МГц
862-880
МГц 915925 МГц
960-1710
МГц 17851805 МГц
1880-1920
МГц 19802110 МГц
2170-2200
МГц

23777,81

791-821
МГц 832862 МГц
880-915
МГц 925960 МГц

23777,81

1710-1785
МГц 18051880 МГц
1920-1980
МГц 21102170 МГц

23777,81

2510-2545
МГц 25652570 МГц
2630-2665
МГц 26852690 МГц

3090,00-2,
7, 8

-1

-2, 3, 4

-2, 5, 6

-6842- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 11 викласти в редакції:

2193

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
11.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300-791
МГц 821832 МГц
862-880
МГц 915925 МГц
960-1710
МГц 17851805 МГц
1880-1920
МГц 19802110 МГц
2170-2200
МГц

23316,10-1

791-821
МГц 832862 МГц
880-915
МГц 925960 МГц

23316,102, 3, 4

1710-1785
МГц 18051880 МГц
1920-1980
МГц 21102170 МГц

23316,102, 5, 6

2510-2545
МГц 25652570 МГц
2630-2665
МГц 26852690 МГц

3030,00-2,
7, 8

-6843- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тринадцятому рядку навпроти «Стильниковий
радіозв’язок»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «24239,511» замінити
цифрами «23085,251»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2194

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6844- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
чотирнадцятому рядку навпроти «791-821
МГц 832-862 МГц 880-915 МГц 925-960
МГц»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «24239,512,3,4»
замінити цифрами «23085,252,3,4»
-6845- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятнадцятому рядку навпроти «1710-1785
МГц 1805-1880 МГц 1920-1980 МГц 21102170 МГц»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «24239,512,5,6»
замінити цифрами «23085,252,5,6»
-6846- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шістнадцятому рядку навпроти «2510-2545
МГц 2565-2570 МГц 2630-2665 МГц 26852690 МГц»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «3150,002,7,8»
замінити цифрами «3000,002,7,8»
-6847- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 14 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «24239,51» замінити на
«24240,0»;
-6848- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У абзаці 15 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «24239,51» замінити на
«24240,0»;

2195

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6849- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

У абзаці 16 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «24239,51» замінити на
«24240,0»;
-6850- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Рентна
плата за користування радіочастотним
ресурсом України Податкового кодексу
України викласти в такій редакції:
1710-1785
1880 МГц

МГц

1920-1980
2170 МГц

МГц

1805-

24239,51
2, 5, 6

2110-

24239,51
2, 5, 6

-6851- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тринадцятому рядку навпроти «Стильниковий
радіозв’язок»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «24239,511» замінити
цифрами «23085,251»
-6852- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
чотирнадцятому рядку навпроти «791-821
МГц 832-862 МГц 880-915 МГц 925-960
МГц»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «24239,5122,3,4»
замінити цифрами «23085,252,3,4»
-6853- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2196

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
п’ятнадцятому рядку навпроти «1710-1785
МГц 1805-1880 МГц 1920-1980 МГц 21102170 МГц»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «24239,512,5,6»
замінити цифрами «23085,252,5,6»
-6854- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
шістнадцятому рядку навпроти «2510-2545
МГц 2565-2570 МГц 2630-2665 МГц 26852690 МГц»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «3150,002,7,8»
замінити цифрами «3000,002,7,8»
-6855- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

22. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 11 викласти в редакції:
11.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

300-791
МГц 821832 МГц
862-880
МГц 915925 МГц
960-1710
МГц 17851805 МГц
1880-1920
МГц 19802110 МГц
2170-2200
МГц

23547

791-821
МГц 832862 МГц
880-915

23547

-1

-2, 3, 4

2197

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

МГц 925960 МГц
1710-1785
МГц 18051880 МГц
1920-1980
МГц 21102170 МГц

23547

2510-2545
МГц 25652570 МГц
2630-2665
МГц 26852690 МГц

3060,00

-2, 5, 6

-2, 7, 8

-6856- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
тринадцятому
рядку
навпроти
«Стильниковий радіозв’язок»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «24239,511» замінити
цифрами «23085,251»
-6857- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти «791821 МГц 832-862 МГц 880-915 МГц 925-960
МГц»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «24239,512,3,4» замінити
цифрами «23085,252,3,4»
-6858- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2198

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «17101785 МГц 1805-1880 МГц 1920-1980 МГц
2110-2170 МГц»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «24239,512,5,6» замінити
цифрами «23085,252,5,6»
-6859- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у шістнадцятому рядку навпроти «25102545 МГц 2565-2570 МГц 2630-2665 МГц
2685-2690 МГц»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «3150,002,7,8» замінити
цифрами «3000,002,7,8»
-6860- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

490
12.
Радіозв’язок
у
багатоканальних
розподільчих системах для передавання та
ретрансляції
телевізійного
зображення,
передавання звуку, цифрової інформації
2000—2300 МГц2400—2510 МГц2545—
2565
МГц2570—2575
МГц2610—2630
МГц2665—2685 МГц2690—3400 МГц3800—
7000 МГц
48,121
10—42,5 ГГц17,191

12.
Радіозв’язок у багатоканальних
розподільчих системах для передавання та
ретрансляції
телевізійного
зображення,
передавання звуку, цифрової інформації
2000-2300 МГц 2400-2510 МГц 2545-2565
МГц 2570-2575 МГц 2610-2630 МГц 26652685 МГц 2690-3400 МГц 3800-7000 МГц
45,83
10-42,5 ГГц 16,37
-6861- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 12 викласти в редакції:
12.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч

2000-2300
МГц 24002510 МГц
2545-2565
МГц 2570-

47,66
1

2199

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

17,02
1

-6862- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 12:
Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2575 МГц
2610-2630
МГц 26652685 МГц
2690-3400
МГц 38007000 МГц

10-42,5
ГГц

12.

Висновки, обґрунтування

2000—
2300 МГц
2400—
2510 МГц
2545—
2565 МГц
2570—
2575 МГц
2610—
2630 МГц
2665—
2685 МГц
2690—
3400 МГц
3800—
7000 МГц

Відхилено

48,12
1

2200

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

цифрової
інформації
10—42,5
ГГц

17,19
1

замінити позиціями та цифрами:
12.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

2000—
2300 МГц
2400—
2510 МГц
2545—
2565 МГц
2570—
2575 МГц
2610—
2630 МГц
2665—
2685 МГц
2690—
3400 МГц
3800—
7000 МГц

46,35

10—42,5
ГГц

16,84

1

1

-6863- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 12 викласти в редакції:
12.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах

2000-2300
МГц 24002510 МГц
2545-2565
МГц 25702575 МГц
2610-2630

47,201

2201

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

МГц 26652685 МГц
2690-3400
МГц 38007000 МГц

10-42,5
ГГц

16,861

-6864- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 12 викласти в редакції:
12.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

2000-2300
МГц 24002510 МГц
2545-2565
МГц 25702575 МГц
2610-2630
МГц 26652685 МГц
2690-3400
МГц 38007000 МГц

46,29-1

2202

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
10-42,5
ГГц

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

16,53-1

-6865- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сімнадцятому рядку навпроти «Радіозв’язок у
багатоканальних розподільчих системах для
передавання та ретрансляції телевізійного
зображення, передавання звуку, цифрової
інформації»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «48,121» замінити
цифрами «45,831»
-6866- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
вісімнадцятому рядку навпроти «10-42,5
ГГц»: у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «17,191» замінити цифрами
«16,371»
-6867- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 18 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «48,12» замінити на
«48,0»;
-6868- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 19 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «17,19» замінити на
«17,0»;
-6869- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
1. У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сімнадцятому рядку навпроти «Радіозв’язок у

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2203

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

багатоканальних розподільчих системах для
передавання та ретрансляції телевізійного
зображення, передавання звуку, цифрової
інформації»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «48,121» замінити
цифрами «45,831»
-6870- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
1. У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
вісімнадцятому рядку навпроти «10-42,5
ГГц»: у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «17,191» замінити цифрами
«16,371»
-6871- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 12 викласти в редакції:
12.

Радіозв’яз
ок
у
багатокана
льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

2000-2300
МГц 24002510 МГц
2545-2565
МГц 25702575 МГц
2610-2630
МГц 26652685 МГц
2690-3400
МГц 38007000 МГц

46,75
-1

2204

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
10-42,5
ГГц

13.
Передавання
звуку
потужності:
30 кГц—30 МГц

залежно

від

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

16,7
-1

-6872- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у
сімнадцятому
рядку
навпроти
«Радіозв’язок
у
багатоканальних
розподільчих системах для передавання та
ретрансляції
телевізійного
зображення,
передавання звуку, цифрової інформації»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «48,121» замінити цифрами
«45,831»
-6873- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «10-42,5
ГГц»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «17,191» замінити цифрами
«16,371»
-6874- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

491

Висновки, обґрунтування

13. Передавання звуку залежно від
потужності: 30 кГц-30 МГц
до 1 кВт
включно 1243,67 від 1,1 до 10 кВт включно
1868,81
від 10,1 до 100 кВт включно
2644,49 від 101 до 500 кВт включно 3112,48
від 501 кВт і вище 5171,08
-6875- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 13 викласти в редакції:

2205

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

13.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:
до 1 кВт
включно

1293,42

від 1,1 до
10
кВт
включно

1943,56

від 10,1 до
100
кВт
включно

2750,27

від 101 до
500
кВт
включно

3236,98

від 501 кВт
і вище

5377,92

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

30 кГц-30
МГц

-6876- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 13:
13.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

30 кГц—30
МГц

до 1 кВт
включно

1305,85

від 1,1 до
10
кВт
включно

1962,25

2206

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 10,1 до
100
кВт
включно

2776,71

від 101 до
500
кВт
включно

3268,10

від 501 кВт
і вище

5429,63

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити позиціями та цифрами:
13.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

30 кГц—30
МГц

до 1 кВт
включно

1247,23

від 1,1 до
10
кВт
включно

1870,83

від 10,1 до
100
кВт
включно

2664,51

від 101 до
500
кВт
включно

3115,51

від 501 кВт
і вище

5190,10

-6877- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 13 викласти в редакції:
13.

Передаван
ня звуку
залежно
від

30 кГц-30
МГц

2207

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

потужност
і:
до 1 кВт
включно

1280,98

від 1,1 до
10
кВт
включно

1924,87

від 10,1 до
100
кВт
включно

2723,82

від 101 до
500
кВт
включно

3205,85

від 501 кВт
і вище

5326,21

-6878- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 13 викласти в редакції:

13.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

30 кГц-30
МГц

до 1 кВт
включно

1256,11

від 1,1 до
10
кВт
включно

1887,50

від 10,1 до
100
кВт
включно

2670,93

2208

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 101 до
500
кВт
включно

3143,60

від
501
кВт і вище

5222,79

-6879- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 13 викласти в редакції:
13.

492
до 1 кВт включно
1305,85

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і

30 кГц-30
МГц

до 1 кВт
включно

1268,54

від 1,1 до
10
кВт
включно

1906,19

від 10,1 до
100
кВт
включно

2697,38

від 101 до
500
кВт
включно

3174,73

від 501 кВт
і вище

5274,50

-6880- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцятому рядку навпроти «до 1 кВт
включно»: у стовпці із заголовком «Ставка

Відхилено

2209

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «1305,85» замінити
цифрами «1243,67»
-6881- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

493
від 1,1 до 10 кВт включно
1962,25

У абзаці 21 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1305,85» замінити на
«1306,0»;
-6882- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцятому рядку навпроти «до 1 кВт
включно»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «1305,85» замінити
цифрами «1243,67»
-6883- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцятому рядку навпроти «до 1 кВт
включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1305,85» замінити цифрами
«1243,67»
-6884- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять першому рядку навпроти «від 1,1 до
10 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«1962,25» замінити цифрами «1868,81»
-6885- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2210

№

Редакція, прийнята в першому читанні

494
від 10,1 до 100 кВт включно
2776,71

Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці 22 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1962,25» замінити на
«1962,0»;
-6886- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять першому рядку навпроти «від 1,1 до
10 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«1962,25» замінити цифрами «1868,81»
-6887- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять першому рядку навпроти «від
1,1 до 10 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1962,25» замінити цифрами
«1868,81»
-6888- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять другому рядку навпроти «від 10,1 до
100 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«2776,71» замінити цифрами «2644,49»
-6889- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 23 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «2776,71» замінити на
«2777,0»;
-6890- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2211

№

Редакція, прийнята в першому читанні

495
від 101 до 500 кВт включно
3268,10

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять другому рядку навпроти «від 10,1 до
100 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«2776,71» замінити цифрами «2644,49»
-6891- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять другому рядку навпроти «від
10,1 до 100 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «2776,71» замінити цифрами
«2644,49»
-6892- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять третьому рядку навпроти «від 101 до
500 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«3268,10» замінити цифрами «3112,48»
-6893- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 24 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «3268,10» замінити на
«3268,0»;
-6894- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять третьому рядку навпроти «від 101 до
500 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2212

№

Редакція, прийнята в першому читанні

496
від 501 кВт і вище
5429,63

Пропозиції та поправки до проекту

радіочастот на місяць, гривень» цифри
«3268,10» замінити цифрами «3112,48»
-6895- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять третьому рядку навпроти «від
101 до 500 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «3268,10» замінити цифрами
«3112,48»
-6896- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять четвертому рядку навпроти «від 501
кВт і вище»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «5429,63» замінити
цифрами «5171,08»
-6897- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 25 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «5429,63» замінити на
«5430,0»;
-6898- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять четвертому рядку навпроти «від 501
кВт і вище»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «5429,63» замінити
цифрами «5171,08»
-6899- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2213

№

Редакція, прийнята в першому читанні

497
14.
Передавання та ретрансляція телевізійного
зображення залежно від потужності:
30—300 МГц

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять четвертому рядку навпроти
«від 501 кВт і вище»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «5429,63» замінити цифрами
«5171,08»
-6900- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

14.
Передавання та ретрансляція
телевізійного зображення залежно від
потужності: 30-300 МГц
від 1 до 10 Вт
включно 52,36 від 10,1 до 100 Вт включно
157,11 від 101 Вт до 1 кВт включно 258,55
від 1,1 до 5 кВт включно 415,67 від 5,1 до
20 кВт включно 778,95 від 20,1 кВт і вище
1037,5
-6901- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 14 викласти в редакції:

14.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:
від 1 до 10
Вт
включно

30-300
МГц

54,45

2214

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 10,1 до
100
Вт
включно

163,39

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

268,89

від 1,1 до 5
кВт
включно

432,30

від 5,1 до
20
кВт
включно

810,11

від
20,1
кВт і вище

1079

-6902- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 14:
14.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

30—300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

54,98

від 10,1 до
100
Вт
включно

164,97

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

271,48

2215

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 1,1 до 5
кВт
включно

436,45

від 5,1 до
20
кВт
включно

817,90

від
20,1
кВт і вище

1089,38

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити позиціями та цифрами:
14.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

30—300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

52,81

від 10,1 до
100
Вт
включно

158,16

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

259,81

від 1,1 до 5
кВт
включно

418,71

від 5,1 до
20
кВт
включно

779,51

від
20,1
кВт і вище

1038,54

-6903- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

2216

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 14 викласти в редакції:
14.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

30-300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

53,93

від 10,1 до
100
Вт
включно

161,82

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

266,31

від 1,1 до 5
кВт
включно

428,14

від 5,1 до
20
кВт
включно

802,32

від
20,1
кВт і вище

1068,63

-6904- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 14 викласти в редакції:

2217

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
14.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

30-300
МГц

від 1 до 10
Вт
включно

52,88

від 10,1 до
100
Вт
включно

158,68

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

261,14

від 1,1 до
5
кВт
включно

419,83

від 5,1 до
20
кВт
включно

786,74

від
20,1
кВт і вище

1047,88

-6905- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 14 викласти в редакції:
14.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн

30-300
МГц

2218

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

498
від 1 до 10 Вт включно
54,98

від 1 до 10
Вт
включно

53,41

від 10,1 до
100
Вт
включно

160,25

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

263,72

від 1,1 до 5
кВт
включно

423,98

від 5,1 до
20
кВт
включно

794,53

від
20,1
кВт і вище

1058,25

-6906- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять шостому рядку навпроти «від 1 до 10
Вт включно»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «54,98» замінити
цифрами «52,36»
-6907- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Відхилено

У абзаці 26 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «54,98» замінити на
«55,00»;

2219

№

Редакція, прийнята в першому читанні

499
від 10,1 до 100 Вт включно
164,97

Пропозиції та поправки до проекту

-6908- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять шостому рядку навпроти «від 1 до 10
Вт включно»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «54,98» замінити
цифрами «52,36»
-6909- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять шостому рядку навпроти «від 1
до 10 Вт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «54,98» замінити цифрами
«52,36»
-6910- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять сьомому рядку навпроти «від 10,1 до
100 Вт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«164,97» замінити цифрами «157,11»
-6911- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 27 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «164,97» замінити на
«165,00»;
-6912- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять сьомому рядку навпроти «від 10,1 до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2220

№

Редакція, прийнята в першому читанні

500
від 101 Вт до 1 кВт включно
271,48

Пропозиції та поправки до проекту

100 Вт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«164,97» замінити цифрами «157,11»
-6913- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять сьомому рядку навпроти «від
10,1 до 100 Вт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «164,97» замінити цифрами
«157,11»
-6914- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять восьмому рядку навпроти «від 101
Вт до 1 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«271,48» замінити цифрами «258,55»
-6915- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 28 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «271,48» замінити на
«272,00»;
-6916- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять восьмому рядку навпроти «від 101
Вт до 1 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«271,48» замінити цифрами «258,55»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2221

№

Редакція, прийнята в першому читанні

501
від 1,1 до 5 кВт включно
436,45

Пропозиції та поправки до проекту

-6917- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у двадцять восьмому рядку навпроти «від
101 Вт до 1 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «271,48» замінити цифрами
«258,55»
-6918- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять дев’ятому рядку навпроти «від 1,1 до
5 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«436,45» замінити цифрами «415,67»
-6919- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 29 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «436,45» замінити на
«437,00»;
-6920- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
двадцять дев’ятому рядку навпроти «від 1,1 до
5 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«436,45» замінити цифрами «415,67»
-6921- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2222

№

Редакція, прийнята в першому читанні

502
від 5,1 до 20 кВт включно
817,90

Пропозиції та поправки до проекту

у двадцять дев’ятому рядку навпроти «від
1,1 до 5 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «436,45» замінити цифрами
«415,67»
-6922- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцятому рядку навпроти «від 5,1 до 20 кВт
включно»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «817,90» замінити
цифрами «778,95»
-6923- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 30 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «817,90» замінити на
«818,00»;
-6924- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцятому рядку навпроти «від 5,1 до 20 кВт
включно»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «817,90» замінити
цифрами «778,95»
-6925- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцятому рядку навпроти «від 5,1 до
20 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «817,90» замінити цифрами
«778,95»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2223

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6926- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять першому рядку навпроти «від 20,1
кВт і вище»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «1089,38» замінити
цифрами «1037,5»
-6927- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

503
від 20,1 кВт і вище
1089,38

У абзаці 31 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1089,38» замінити на
«1090,00»;
-6928- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять першому рядку навпроти «від 20,1
кВт і вище»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «1089,38» замінити
цифрами «1037,5»
-6929- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять першому рядку навпроти «від
20,1 кВт і вище»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1089,38» замінити цифрами
«1037,5»
-6930- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

504
15.
Передавання
звуку
залежно
потужності:
66—74 МГц87,5—108 МГц

від

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

15. Передавання звуку залежно від
потужності: 66-74 МГц 87,5-108 МГц
до
100 Вт включно 389,47 від 101 Вт до 1 кВт
включно 778,95 від 1,1 до 10 кВт включно
1243,67 від 10,1 кВт і вище 1557,85

2224

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-6931- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 15 викласти в редакції:
15.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

66-74 МГц
87,5-108
МГц

до 100 Вт
включно

405,05

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

810,11

від 1,1 до
10
кВт
включно

1293,42

від
10,1
кВт і вище

1620,16

-6932- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 15:
15.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:
до 100 Вт
включно

Відхилено

66—74
МГц
87,5—108
МГц

408,94

2225

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 101 Вт
до 1 кВт
включно

817,90

від 1,1 до
10
кВт
включно

1305,85

від
10,1
кВт і вище

1635,74

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити позиціями та цифрами:
15.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

66—74
МГц
87,5—108
МГц

до 100 Вт
включно

390,27

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

780,91

від 1,1 до
10
кВт
включно

1245,43

від
10,1
кВт і вище

1559,91

-6933- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 15 викласти в редакції:
15.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

66-74 МГц
87,5-108
МГц

2226

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
до 100 Вт
включно

401,15

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

802,32

від 1,1 до
10
кВт
включно

1280,98

від
10,1
кВт і вище

1604,59

-6934- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 15 викласти в редакції:
15.

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

66-74 МГц
87,5-108
МГц

до 100 Вт
включно

393,36

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

786,74

від 1,1 до
10
кВт
включно

1256,11

від
10,1
кВт і вище

1573,43

-6935- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

2227

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці 32 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1089,38» замінити на
«1090,00»;
-6936- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 15 викласти в редакції:
15.

505
до 100 Вт включно
408,94

Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і:

66-74
МГц87,5108 МГц

до 100 Вт
включно

397,26

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

794,53

від 1,1 до
10
кВт
включно

1268,54

від
10,1
кВт і вище

1589

-6937- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять третьому рядку навпроти «до 100 Вт
включно»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «408,94» замінити
цифрами «389,47»
-6938- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Відхилено

У абзаці 33 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «408,94» замінити на
«409,0»;

2228

№

Редакція, прийнята в першому читанні

506
від 101 Вт до 1 кВт включно
817,90

Пропозиції та поправки до проекту

-6939- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять третьому рядку навпроти «до 100 Вт
включно»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «408,94» замінити
цифрами «389,47»
-6940- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять третьому рядку навпроти «до
100 Вт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «408,94» замінити цифрами
«389,47»
-6941- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять четвертому рядку навпроти «від 101
Вт до 1 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«817,90» замінити цифрами «778,95»
-6942- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 34 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «817,90» замінити на
«818,0»;
-6943- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять четвертому рядку навпроти «від 101

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2229

№

Редакція, прийнята в першому читанні

507
від 1,1 до 10 кВт включно
1305,85

Пропозиції та поправки до проекту

Вт до 1 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«817,90» замінити цифрами «778,95»
-6944- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять четвертому рядку навпроти
«від 101 Вт до 1 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «817,90» замінити цифрами
«778,95»
-6945- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять п’ятому рядку навпроти «від 1,1 до
10 кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«1305,85» замінити цифрами «1243,67»
-6946- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 35 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1305,85» замінити на
«1306,0»;
-6947- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять п’ятому рядку навпроти «від 1,1
до 10 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1305,85» замінити цифрами
«1243,67»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2230

№

Редакція, прийнята в першому читанні

508
від 10,1 кВт і вище
1635,74

Пропозиції та поправки до проекту

-6948- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять п’ятому рядку навпроти «від
1,1 до 10 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1305,85» замінити цифрами
«1243,67»
-6949- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять шостому рядку навпроти «від 10,1
кВт і вище»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «1635,74» замінити
цифрами «1557,85»
-6950- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 36 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1635,74» замінити на
«1636,0»;
-6951- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять шостому рядку навпроти «від
10,1 кВт і вище»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1635,74» замінити цифрами
«1557,85»
-6952- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2231

№

Редакція, прийнята в першому читанні

509
16.
Передавання та ретрансляція телевізійного
зображення залежно від потужності:
300—880 МГц

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у тридцять шостому рядку навпроти «від
10,1 кВт і вище»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1635,74» замінити цифрами
«1557,85»
-6953- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

16.
Передавання та ретрансляція
телевізійного зображення залежно від
потужності: 300-880 МГц до 10 Вт включно
36,01 від 10,1 до 100 Вт включно 72 від
101 Вт до 1 кВт включно 157,11 від 1,1 до
5 кВт включно 310,96
від 5,1 до 20 кВт
включно 621,84 від 20,1 кВт і вище 778,95
-6954- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 16 викласти в редакції:
16.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

300-880
МГц

до 10 Вт
включно

37,45

від 10,1 до
100
Вт
включно

74,88

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

163,39

2232

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 1,1 до 5
кВт
включно

323,40

від 5,1 до
20
кВт
включно

646,71

від
20,1
кВт і вище

810,11

-6955- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 16:
16.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

300—880
МГц

до 10 Вт
включно

37,81

від 10,1 до
100
Вт
включно

75,60

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

164,97

від 1,1 до 5
кВт
включно

326,51

2233

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
від 5,1 до
20
кВт
включно

652,93

від
20,1
кВт і вище

817,90

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити позиціями та цифрами:
16.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

300—880
МГц

до 10 Вт
включно

36,83

від 10,1 до
100
Вт
включно

73

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

158,21

від 1,1 до 5
кВт
включно

311,86

від 5,1 до
20
кВт
включно

625,85

від
20,1
кВт і вище

780,71

-6956- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 16 викласти в редакції:

2234

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

16.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

300-880
МГц

до 10 Вт
включно

37,09

від 10,1 до
100
Вт
включно

74,16

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

161,82

від 1,1 до 5
кВт
включно

320,29

від 5,1 до
20
кВт
включно

640,5

від
20,1
кВт і вище

802,32

-6957- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 16 викласти в редакції:
16.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн

300-880
МГц

2235

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:
до 10 Вт
включно

36,37

від 10,1 до
100
Вт
включно

72,72

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

158,68

від 1,1 до
5
кВт
включно

314,07

від 5,1 до
20
кВт
включно

628,06

від
20,1
кВт і вище

786,74

-6958- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 16 викласти в редакції:
16.
Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

300-880
МГц

2236

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
до 10 Вт
включно

36,73

від 10,1 до
100
Вт
включно

73,44

від 101 Вт
до 1 кВт
включно

160,25

від 1,1 до
5
кВт
включно

317,18

від 5,1 до
20
кВт
включно

634,28

від
20,1
кВт і вище

794,53

-6959- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 16 викласти в редакції:
16.

Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і:

300-880
МГц

до 10 Вт
включно

36,73

від 10,1 до
100
Вт
включно

73,44

2237

№

Редакція, прийнята в першому читанні

510
до 10 Вт включно
37,81

Пропозиції та поправки до проекту
від 101 Вт
до 1 кВт
включно

160,25

від 1,1 до 5
кВт
включно

317,18

від 5,1 до
20
кВт
включно

634,28

від
20,1
кВт і вище

794,53

-6960- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять восьмому рядку навпроти «до 10 Вт
включно»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «37,81» замінити
цифрами «36,01»
-6961- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 38 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «37,81» замінити на
«38,0»;
-6962- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять восьмому рядку навпроти «до
10 Вт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «37,81» замінити цифрами
«36,01»
-6963- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2238

№

Редакція, прийнята в першому читанні

511
від 10,1 до 100 Вт включно
75,60

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять восьмому рядку навпроти «до
10 Вт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «37,81» замінити цифрами
«36,01»
-6964- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
тридцять дев’ятому рядку навпроти «від 10,1
до 100 Вт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«75,60» замінити цифрами «72»
-6965- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 39 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «75,60» замінити на
«76,0»;
-6966- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
1. У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять дев’ятому рядку навпроти «від
10,1 до 100 Вт включно»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«75,60» замінити цифрами «72»
-6967- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у тридцять дев’ятому рядку навпроти «від
10,1 до 100 Вт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2239

№

Редакція, прийнята в першому читанні

512
від 101 Вт до 1 кВт включно
164,97

513
від 1,1 до 5 кВт включно

Пропозиції та поправки до проекту

гривень» цифри «75,60» замінити цифрами
«72»
-6968- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сороковому рядку навпроти «від 101 Вт до 1
кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«164,97» замінити цифрами «157,11»
-6969- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 40 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «164,97» замінити на
«165,0»;
-6970- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сороковому рядку навпроти «від 101 Вт
до 1 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «164,97» замінити цифрами
«157,11»
-6971- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сороковому рядку навпроти «від 101 Вт
до 1 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «164,97» замінити цифрами
«157,11»
-6972- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2240

№

Редакція, прийнята в першому читанні

326,51

514
від 5,1 до 20 кВт включно
652,93

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сорок першому рядку навпроти «від 1,1 до 5
кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги
радіочастот на місяць, гривень» цифри
«326,51» замінити цифрами «310,96»
-6973- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 41 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «326,51» замінити на
«327,0»;
-6974- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сорок першому рядку навпроти «від 1,1
до 5 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «326,51» замінити цифрами
«310,96»
-6975- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сорок першому рядку навпроти «від 1,1
до 5 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «326,51» замінити цифрами
«310,96»
-6976- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сорок другому рядку навпроти «від 5,1 до 20
кВт включно»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати за 1 МГц смуги

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2241

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

радіочастот на місяць, гривень» цифри
«652,93» замінити цифрами «621,84»
-6977- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

515
від 20,1 кВт і вище
817,90

У абзаці 42 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «652,93» замінити на
«653,0»;
-6978- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сорок другому рядку навпроти «від 5,1 до
20 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «652,93» замінити цифрами
«621,84»
-6979- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сорок другому рядку навпроти «від 5,1 до
20 кВт включно»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «652,93» замінити цифрами
«621,84»
-6980- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сорок третьому рядку навпроти «від 20,1 кВт і
вище»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на
місяць, гривень» цифри «817,90» замінити
цифрами «778,95»
-6981- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2242

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці 43 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «817,90» замінити на
«818,0»;
-6982- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сорок третьому рядку навпроти «від 20,1
кВт і вище»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «817,90» замінити цифрами
«778,95»
-6983- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сорок третьому рядку навпроти «від 20,1
кВт і вище»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «817,90» замінити цифрами
«778,95»
-6984- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

516
161.
Види радіозв’язку (незалежно від служби,
системи, радіотехнології, радіоелектронних
засобів, випромінювальних пристроїв)
2300—2400 МГц2575—2610 МГц3400—
3800 МГц
3150,00

161. Види радіозв’язку (незалежно від
служби,
системи,
радіотехнології,
радіоелектронних засобів, випромінювальних
пристроїв) 2300-2400 МГц 2575-2610 МГц
3400-3800 МГц 3000,00
-6985- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 16-1 викласти в редакції:
16
1

Види
радіозв’язк
у
(незалежн

2300-2400
МГц 25752610 МГц

3120,00

2243

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
.

о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

1
.

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3400-3800
МГц

-6986- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 161 :
16

Висновки, обґрунтування

2300—
2400 МГц
2575—
2610 МГц
3400—
3800 МГц

Відхилено

3150,00

замінити позиціями та цифрами:
16
1
.

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних

2300—
2400 МГц
2575—
2610 МГц
3400—
3800 МГц

3050,00

2244

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

-6987- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 16-1 викласти в редакції:
16-1.

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300-2400
МГц 25752610 МГц
3400-3800
МГц

3090,00

-6988- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 16-1 викласти в редакції:
16-1.

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних

2300-2400
МГц 25752610 МГц
3400-3800
МГц

3030,00

2245

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

-6989- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 16-1 викласти в редакції:
16
1

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300-2400
МГц 25752610 МГц
3400-3800
МГц

3060,00

-6990- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сорок четвертому рядку навпроти «Види
радіозв’язку (незалежно від служби, системи,
радіотехнології, радіоелектронних засобів,
випромінювальних пристроїв)»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати за 1 МГц
смуги радіочастот на місяць, гривень» цифри
«3150,00» замінити цифрами «3000,00»
-6991- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:

Відхилено

Відхилено

2246

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у сорок четвертому рядку навпроти «Види
радіозв’язку (незалежно від служби, системи,
радіотехнології, радіоелектронних засобів,
випромінювальних пристроїв)»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «3150,00» замінити цифрами
«3000,00»
-6992- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 16-1 викласти в редакції:
16
-1

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300-2400
МГц 25752610 МГц
3400-3800
МГц

3060,00

-6993- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сорок четвертому рядку навпроти «Види
радіозв’язку (незалежно від служби, системи,
радіотехнології, радіоелектронних засобів,
випромінювальних пристроїв)»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «3150,00» замінити цифрами
«3000,00»

Відхилено

2247

№

Редакція, прийнята в першому читанні

517
17.
Види радіозв’язку (служби, системи,
радіотехнології, радіоелектронні засоби,
випромінювальні пристрої), що не зазначені у
пунктах 1—161 пункту 254.4 цієї статті
9 кГц—400 ГГц
1635,74

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-6994- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

17. Види радіозв’язку (служби, системи,
радіотехнології, радіоелектронні засоби,
випромінювальні пристрої), що не зазначені у
пунктах 1-161 пункту 254.4 цієї статті 9 кГц400 ГГц 1557,85
-6995- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 17 викласти в редакції:

17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах 116-1
пункту
254.4 цієї
статті

9 кГц-400
ГГц

1561,85

-6996- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України у таблиці позицію 17:
17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно

9 кГц—400
ГГц

Відхилено

1635,74

2248

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах
1—16
1
пункту
254.4 цієї
статті

замінити позиціями та цифрами:
17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах
1—16

9 кГц—400
ГГц

1559,87

1
пункту
254.4 цієї
статті

-6997- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2249

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 17 викласти в редакції:
17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах 116-1
пункту
254.4 цієї
статті

9 кГц-400
ГГц

1604,59

-6998- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 17 викласти в редакції:
17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах 116-1

9 кГц-400
ГГц

1557,85 »;

2250

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункту
254.4 цієї
статті

-6999- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту: у
сорок п’ятому рядку навпроти «Види
радіозв’язку
(служби,
системи,
радіотехнології, радіоелектронні засоби,
випромінювальні пристрої), що не зазначені у
пунктах 1-161 пункту 254.4 цієї статті»: у
стовпці із заголовком «Ставка рентної плати
за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1635,74» замінити цифрами
«1557,85»
-7000- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 44 розділу І законопроекту в
частині 254.4 в таблиці ставок рентної плати
рядок 17 викласти в редакції:
17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах 116-1
пункту
254.4 цієї
статті

9 кГц-400
ГГц

1589,00

2251

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7001- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
У абзаці 45 пункту 44 Розділу I
законопроекту цифру «1635,74» замінити на
«1636,0»;
-7002- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сорок п’ятому рядку навпроти «Види
радіозв’язку
(служби,
системи,
радіотехнології, радіоелектронні засоби,
випромінювальні пристрої), що не зазначені у
пунктах 1-161 пункту 254.4 цієї статті»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1635,74» замінити цифрами
«1557,85»
-7003- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 254.4 в таблиці ставок рентної
плати рядок 17 викласти в редакції:

17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у
пунктах 116-1

9 кГц-400
ГГц

1589,00

2252

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункту
254.4 цієї
статті

-7004- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 254.4 статті 254 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
у сорок п’ятому рядку навпроти «Види
радіозв’язку
(служби,
системи,
радіотехнології, радіоелектронні засоби,
випромінювальні пристрої), що не зазначені у
пунктах 1-161 пункту 254.4 цієї статті»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць,
гривень» цифри «1635,74» замінити цифрами
«1557,85»

Відхилено

-7005- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

518
519
520

521

522

523

__________
1 Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц
(15 х 2) у кожному регіоні окремо, що
належить окремому платнику рентної плати
— користувачу радіочастотного ресурсу,
застосовується понижувальний коефіцієнт
0,75.
2 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх
регіонах України, що належать окремому
платнику рентної плати — користувачу
радіочастотного ресурсу, застосовується
підвищувальний коефіцієнт 1,2.
3 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
4 Для ширини безперервного інтервалу

Видалити

-7006- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

Видалити

-7007- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

Видалити

-7008- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

2253

№

524

525

526

527

Редакція, прийнята в першому читанні

(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
5 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
6 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
7 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
8 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Видалити

-7009- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

Видалити

-7010- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

Видалити

-7011- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

Видалити

2254

№

Редакція, прийнята в першому читанні

528

Передбачені
цими
примітками
підвищувальні та понижувальні коефіцієнти
застосовуються
окремо
до
об’єкта
оподаткування шляхом додавання/віднімання
грошового значення відповідного коефіцієнта
до нього. Грошове значення коефіцієнта
розраховується шляхом визначення різниці
між об’єктом оподаткування, до якого
застосовується коефіцієнт, помножений на
коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до
якого застосовується коефіцієнт.
Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного
за звітним, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, на своєму офіційному вебсайті
оприлюднює,
а
також
надає
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
інформацію
про
видані
ліцензії
на
користування
радіочастотним
ресурсом
України із зазначенням смуг радіочастот та з
урахуванням радіотехнології і технологічних
особливостей використання таких смуг щодо
кожного платника рентної плати за
користування радіочастотним ресурсом, який
обчислює суму рентної плати відповідно до
позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах,
необхідних
для
визначення
потреби
застосування коефіцієнтів до ставок рентної
плати за користування радіочастотним
ресурсом, передбачених цими примітками, за
формою,
затвердженою
національною
комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації, та
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.”.

529

530

Пропозиції та поправки до проекту

-7012- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Видалити

-7013- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Відхилено

Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного
за звітним, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, на своєму офіційному вебсайті
оприлюднює,
а
також
надає
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
інформацію
про
видані
ліцензії
на
користування
радіочастотним
ресурсом
України із зазначенням смуг радіочастот та з
урахуванням радіотехнології і технологічних
особливостей використання таких смуг щодо
кожного платника рентної плати за
користування радіочастотним ресурсом, за
формою,
затвердженою
національною
комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації, та
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову

-7014- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

пункт 42 Розділу І (щодо пункту 254.4
статті 254) викласти у такій редакції:
«42. У пункті 254.4 статті 254 :

2255

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити примітки 1-8 до таблиці ставки
рентної
плати
за
користування
радіочастотним ресурсом України та абзац
«Передбачені
цими
примітками
підвищувальні та понижувальні коефіцієнти
застосовуються
окремо
до
об’єкта
оподаткування шляхом додавання/віднімання
грошового значення відповідного коефіцієнта
до нього. Грошове значення коефіцієнта
розраховується шляхом визначення різниці
між об’єктом оподаткування, до якого
застосовується коефіцієнт, помножений на
коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до
якого застосовується коефіцієнт»;
таблицю ставок рентної плати за
користування
радіочастотним
ресурсом
України доповнити абзацами такого змісту:
«Ставки рентної плати за 1 Мгц смуги
радіочастот застосовуються з урахуванням
індексу
споживчих
цін,
визначеного
відповідно до цього пункту.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику економічного розвитку, за індексом
споживчих цін за попередній рік щороку
розраховує величину коефіцієнта індексації
ставок рентної плати за користування
радіочастотним ресурсом України на 1 січня
поточного року, що визначається за
формулою:
Кi = І:100,
де І - індекс споживчих цін за попередній
рік.
У разі якщо індекс споживчих цін не
перевищує 100 відсотків, такий індекс
застосовується із значенням 100.
Коефіцієнт індексації ставок рентної плати
за 1 Мгц смуги радіочастот застосовується
кумулятивно, як добуток коефіцієнтів
індексів за попередні періоди десятковим
дробом з точністю до чотирьох знаків.

2256

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику економічного розвитку, до 01
лютого поточного року розміщує на своєму
офіційному вебсайті у спеціальному розділі
інформацію про розмір коефіцієнта індексації
та повідомляє центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику.»;
останній абзац викласти у такій редакції:
«Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного
за звітним, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, на своєму офіційному
вебсайті оприлюднює, а також надає
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
інформацію
про
видані
ліцензії
на
користування
радіочастотним
ресурсом
України із зазначенням смуг радіочастот та з
урахуванням радіотехнології і технологічних
особливостей використання таких смуг щодо
кожного платника рентної плати за
користування радіочастотним ресурсом, який
обчислює суму рентної плати відповідно до
позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах,
необхідних для застосування ставок рентної
плати за користування радіочастотним
ресурсом,
за
формою,
затвердженою
національною
комісією,
що
здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, та центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.»;
-7015- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 44 розділу І проекту викласти в
такій редакції:
"44. Пункт 254.4 статті 254 викласти в
такій редакції:

2257

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"254.4. Ставки рентної плати за
користування
радіочастотним
ресурсом
України встановлюються в таких розмірах:
Вид
радіозв’язк
у

Діапазон
радіочасто
т

Ставка
рентної
плати за 1
МГц смуги
радіочасто
т
на
місяць,
гривень

1

Радіорелей
ний
зв’язок
фіксованої
радіослуж
би

0,03—300
ГГц

1

2.

Радіозв’яз
ок:
фіксованої
, рухомої
сухопутної
радіослуж
б

0,03—470
МГц

1038

морської
радіослуж
би

0,03—470
МГц

519

3.

Радіозв’яз
ок
у
системі
охоронної
та
охороннопожежної
сигналізаці
ї

30—470
МГц

1038

4.

Радіозв’яз
ок
з
використа
нням

30—470
МГц

521

2258

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

радіоподов
жувачів
5

Радіозв’яз
ок
у
системі
передаван
ня даних з
використа
нням
шумоподіб
них
сигналів

1427—
2400 МГц
2400—
2483,5
МГц
5150—
5850 МГц

27

6.

Радіозв’яз
ок
у
системі з
фіксовани
м
абонентськ
им
радіодосту
пом
стандарту
DECT

30—3000
МГц

53

7.

Транкінгов
ий
радіозв’язо
к

30—470
МГц

3218

8.

Пошукови
й
радіозв’язо
к

30—960
МГц

41500

9.

Радіолокац
ійна
та
радіонавіг
аційна
радіослуж
би

30—3000
МГц 3—30
ГГц

105

10.

Радіозв’яз
ок
супутнико
вої
рухомої та

30—3000
МГц 3—30
ГГц

69

1

2259

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

фіксованої
радіослуж
б
11.

12.

Стільнико
вий
радіозв’язо
к

Радіозв’яз
ок
у
багатокана

300—791
МГц 821—
832 МГц
862—880
МГц 915—
925 МГц
960—1710
МГц
1785—
1805 МГц
1880—
1920 МГц
1980—
2110 МГц
2170—
2200 МГц

23086

791—821
МГц 832—
862 МГц
880—915
МГц 925—
960 МГц

23086

1710—
1785 МГц
1805—
1880 МГц
1920—
1980 МГц
2110—
2170 МГц

23086

2510—
2545 МГц
2565—
2570 МГц
2630—
2665 МГц
2685—
2690 МГц

3000

2000—
2300 МГц
2400—

46

1

2, 3, 4

2, 5, 6

2, 7, 8

1
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льних
розподільч
их
системах
для
передаван
ня
та
ретрансляц
ії
телевізійн
ого
зображенн
я,
передаван
ня звуку,
цифрової
інформації

13.
Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і: до 1 кВт
включно
від 1,1 до
10
кВт
включно
від 10,1 до
100
кВт
включно
від 101 до
500
кВт
включно
від 501 кВт
і вище

14.
Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2510 МГц
2545—
2565 МГц
2570—
2575 МГц
2610—
2630 МГц
2665—
2685 МГц
2690—
3400 МГц
3800—
7000 МГц

10—42,5
ГГц

17

30 кГц—30
МГц

1244 1869
2645 3113
5172

30—300
МГц

53 158 259
416
779
1038

1
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остаточній редакції

ого
зображенн
я залежно
від
потужност
і: від 1 до
10
Вт
включно
від 10,1 до
100
Вт
включно
від 101 Вт
до 1 кВт
включно
від 1,1 до 5
кВт
включно
від 5,1 до
20
кВт
включно
від
20,1
кВт і вище
15.
Передаван
ня звуку
залежно
від
потужност
і: до 100 Вт
включно
від 101 Вт
до 1 кВт
включно
від 1,1 до
10
кВт
включно
від
10,1
кВт і вище
16.
Передаван
ня
та
ретрансляц
ія
телевізійн
ого
зображенн
я залежно

66—74
МГц
87,5—108
МГц

390
779
1244 1558

300—880
МГц

36 72 158
311
622
779
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від
потужност
і: до 10 Вт
включно
від 10,1 до
100
Вт
включно
від 101 Вт
до 1 кВт
включно
від 1,1 до 5
кВт
включно
від 5,1 до
20
кВт
включно
від
20,1
кВт і вище
161.

Види
радіозв’язк
у
(незалежн
о
від
служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронних
засобів,
випроміню
вальних
пристроїв)

2300—
2400 МГц
2575—
2610 МГц
3400—
3800 МГц

3000

17.

Види
радіозв’язк
у (служби,
системи,
радіотехно
логії,
радіоелект
ронні
засоби,
випроміню
вальні
пристрої),
що
не
зазначені у

9 кГц—400
ГГц

1558
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пунктах
1—161
пункту
254.4 цієї
статті

1 Для ширини смуги радіочастот до 30
МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що
належить окремому платнику рентної плати
— користувачу радіочастотного ресурсу,
застосовується понижувальний коефіцієнт
0,75.
2 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх
регіонах України, що належать окремому
платнику рентної плати — користувачу
радіочастотного ресурсу, застосовується
підвищувальний коефіцієнт 1,2.
3 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
4 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
5 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
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6 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
7 Для ширини смуги радіочастот, яка
перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні
окремо, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується підвищувальний
коефіцієнт 1,4.
8 Для ширини безперервного інтервалу
(суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах
України, що дорівнює або перевищує 10 МГц
(5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що
загальна ширина смуги радіочастот не
перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні
радіочастот, що належать окремому платнику
рентної плати — користувачу радіочастотного
ресурсу, застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,75.
Передбачені
цими
примітками
підвищувальні та понижувальні коефіцієнти
застосовуються
окремо
до
об’єкта
оподаткування шляхом додавання/віднімання
грошового значення відповідного коефіцієнта
до нього. Грошове значення коефіцієнта
розраховується шляхом визначення різниці
між об’єктом оподаткування, до якого
застосовується коефіцієнт, помножений на
коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до
якого застосовується коефіцієнт.
Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного
за звітним, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, на своєму офіційному вебсайті
оприлюднює,
а
також
надає
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центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
інформацію
про
видані
ліцензії
на
користування
радіочастотним
ресурсом
України із зазначенням смуг радіочастот та з
урахуванням радіотехнології і технологічних
особливостей використання таких смуг щодо
кожного платника рентної плати за
користування радіочастотним ресурсом, який
обчислює суму рентної плати відповідно до
позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах,
необхідних
для
визначення
потреби
застосування коефіцієнтів до ставок рентної
плати за користування радіочастотним
ресурсом, передбачених цими примітками, за
формою,
затвердженою
національною
комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації, та
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику";
531

45. У статті 255:

-7016- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 45 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
75. У статті 255:
1) підпункти 255.5.1 —255.5.7 пункту
255.5 викласти в такій редакції:
“255.5.1. за спеціальне використання
поверхневих вод:

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

75. У статті 255:
1) підпункти 255.5.1 —255.5.7 пункту
255.5 викласти в такій редакції:
“255.5.1. за спеціальне використання
поверхневих вод:
Район річкових басейнів

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Район басейну
Дніпро

річки

75,53

Район річкових басейнів

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

39,90

річки

75,53

Район басейну
Дністер

річки

Район басейну
Дніпро

річки

29,96

річки

39,90

Район
Дунай

басейну

Район басейну
Дністер

89,87

річки

29,96

Район басейну
Південний Буг

річки

Район
Дунай

басейну
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Район басейну
Південний Буг

річки

89,87

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
Район басейну річки Дон
129,90
Район
Вісла

басейну

річки

39,90

39,90

Район
Криму

басейну

річок

133,19

річок

133,19

Район басейну
Причорномор’я

річок

159,91

Район басейну
Причорномор’я

річок

159,91

Район басейну
Приазов’я

річок

159,91;

Район басейну
Приазов’я

річок

159,91;

255.5.2. за
підземних вод:

Район басейну річки Дон

129,90

Район
Вісла

басейну

річки

Район
Криму

басейну

підпункт 255.5.2. викласти у такій редакції:
«255.5.2. за спеціальне використання
підземних вод:

спеціальне

використання

Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

123,18

Найменування регіону
Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

123,18

м. Севастополь

123,18

м. Севастополь

123,18

Область:

Область:

Вінницька

106,46

Волинська

109,97

Вінницька

106,46

Дніпропетровська

93,29

Волинська

109,97

Донецька

126,59

Дніпропетровська

93,29

Житомирська

106,46

Донецька

126,59

Закарпатська

69,95

Житомирська

106,46

Запорізька

106,46

Закарпатська

69,95

Івано-Франківська

166,51

Запорізька

106,46

Київська

91,31

Івано-Франківська

166,51

Кіровоградська

123,18
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
Львівська
96,63

Київська:

91,31

Кіровоградська

123,18

Луганська

139,84

Львівська

96,63

Миколаївська

139,84

Луганська

139,84

Одеська

116,56

Миколаївська

139,84

Полтавська

80,26

Одеська

116,56

Рівненська

99,80

Полтавська

80,26

Сумська

91,41

Рівненська

99,80

Тернопільська

129,90

Сумська

91,41

Харківська

99,86

Тернопільська

129,90

Херсонська

99,86

Харківська

99,86

Хмельницька

126,59

Херсонська

99,86

Черкаська

72,02

Хмельницька

126,59

Чернівецька

116,56

Черкаська

72,02

Чернігівська

99,86

Чернівецька

116,56

м. Київ

99,50

Чернігівська

99,86

м. Київ

99,50

»
255.5.3. для потреб гідроенергетики —
12,95 гривні за 10 тис. куб. метрів води,
пропущеної
через
турбіни
гідроелектростанцій;
255.5.4. для потреб водного транспорту з
усіх річок, крім Дунаю:
для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, —
0,2219 гривні за 1 тоннаж — добу
експлуатації;
для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, — 0,0246 гривні за 1 місце —
добу експлуатації;
255.5.5. для потреб рибництва:

255.5.3. для потреб гідроенергетики —
12,95 гривні за 10 тис. куб. метрів води,
пропущеної
через
турбіни
гідроелектростанцій;
255.5.4. для потреб водного транспорту з
усіх річок, крім Дунаю:
для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, —
0,2219 гривні за 1 тоннаж — добу
експлуатації;
для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, — 0,0246 гривні за 1 місце —
добу експлуатації;
255.5.5. для потреб рибництва:
67,97 гривні за 10 тис. куб. метрів
поверхневої води;
81,71 гривні за 10 тис куб. метрів підземної
води;
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67,97 гривні за 10 тис. куб. метрів
поверхневої води;
81,71 гривні за 10 тис куб. метрів підземної
води;
255.5.6. за воду, що входить виключно до
складу напоїв:
63,22 гривні за 1 куб. метр поверхневої
води;
73,73 гривні за 1 куб. метр підземної води;
255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну
воду — 14,64 гривні за 100 куб. метрів води.”;
2) пункт 255.7 викласти у такій редакції:
«255.7.
Житлово-комунальні
підприємства застосовують до ставок рентної
плати коефіцієнт 0,3 в частині обсягів води
технологічних нормативів використання
питної води, визначених відповідно до
законодавства про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення».
3) пункт 255.8 виключити.
-7017- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.
№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.
Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич
О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

255.5.6. за воду, що входить виключно до
складу напоїв:
63,22 гривні за 1 куб. метр поверхневої
води;
73,73 гривні за 1 куб. метр підземної води;
255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну
воду — 14,64 гривні за 100 куб. метрів води”;
2) пункт 255.7 викласти у такій редакції:
«255.7.
Житлово-комунальні
підприємства застосовують до ставок рентної
плати коефіцієнт 0,3 в частині обсягів води
технологічних нормативів використання
питної води, визначених відповідно до
законодавства про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення»;
3) пункт 255.8 виключити.

Відхилено

2269

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

пункти 255.4.9. та 255.8 статті 255
Податкового кодексу України виключити.
-7018- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У пункті 45 розділу І слова та цифри:
«Район басейну річки Дніпро 75,53
Район басейну річки Дністер 39,90
Район басейну річки Дунай 29,96
Район басейну річки Південний Буг 89,87
Район басейну річки Дон 129,90
Район басейну річки Вісла 39,90
Район басейну річок Криму 133,19
Район басейну річок Причорномор’я
159,91
Район басейну річок Приазов’я 159,91;»
замінити словами та цифрами:
«Район басейну річки Дніпро 73,64
Район басейну річки Дністер 38,90
Район басейну річки Дунай 29,21
Район басейну річки Південний Буг 87,62
Район басейну річки Дон 126,65
Район басейну річки Вісла 38,90
Район басейну річок Криму 129,86
Район басейну річок Причорномор’я
155,91
Район басейну річок Приазов’я 155,91;».
-7019- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У пункті 45 розділу І слова та цифри:

«Район
Дніпро

басейну

річки

75,53

Район басейну
Дністер

річки

39,90

Район
Дунай

басейну

річки

29,96

Район басейну
Південний Буг

річки

89,87

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2270

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Район басейну річки Дон

129,90

Район
Вісла

басейну

річки

39,90

Район
Криму

басейну

річок

133,19

Район басейну
Причорномор’я

річок

159,91

Район басейну
Приазов’я

річок

159,91;»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити словами та цифрами:
«Район
Дніпро

басейну

річки

68,73

Район басейну
Дністер

річки

36,31

Район
Дунай

басейну

річки

27,26

Район басейну
Південний Буг

річки

81,78

Район басейну річки Дон

118,21

Район
Вісла

басейну

річки

36,31

Район
Криму

басейну

річок

121,20

Район басейну
Причорномор’я

річок

145,52

Район басейну
Приазов’я

річок

145,52;».

-7020- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 45 розділу І проекту виключити;
-7021- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Пункт 45 законопроекту щодо внесення
змін до ст. 255 «Рентна плата за спеціальне
використання води» - вилучити.

2271

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7022- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У пункті 45 розділу І слова та цифри:
«Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

123,18

м. Севастополь

123,18

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Область:
Вінницька

106,46

Волинська

109,97

Дніпропетровська

93,29

Донецька

126,59

Житомирська

106,46

Закарпатська

69,95

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

106,46

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

96,63

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

166,51

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

93,29

Київська:

2272

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

77,39

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,31

Кіровоградська

123,18

Львівська

96,63

Луганська

139,84

Миколаївська

139,84

Одеська

116,56

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

72,02

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,26

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,

85,91

2273

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Сарненський,
Острозький райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

99,80

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

80,26

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,41

Тернопільська

129,90

Харківська

99,86

Херсонська

99,86

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

83,29

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

126,59

Черкаська

72,02

Чернівецька

116,56

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

99,86

2274

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

78,08

м. Київ

99,50.»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити словами та цифрами:
«Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

115,65

м. Севастополь

115,65

Область:
Вінницька

99,95

Волинська

103,24

Дніпропетровська

87,59

Донецька

118,85

Житомирська

99,95

Закарпатська

65,67

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

99,95

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

90,72

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

156,33

2275

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

87,59

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

72,66

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

85,73

Кіровоградська

115,65

Львівська

90,72

Луганська

131,29

Миколаївська

131,29

Одеська

109,44

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

67,62

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

75,36

Рівненська:

0,00

2276

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

80,66

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

93,70

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

75,36

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

85,82

Тернопільська

121,96

Харківська

93,75

Херсонська

93,75

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

78,20

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

118,85

Черкаська

67,62

Чернівецька

109,44

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,

93,75

2277

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

73,30

м. Київ

93,42.».

-7023- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 45 розділу І слова та цифри:
«Район
Дніпро

басейну

річки

75,53

Район басейну
Дністер

річки

39,90

Район
Дунай

басейну

річки

29,96

Район басейну
Південний Буг

річки

89,87

Район басейну річки Дон

129,90

Район
Вісла

басейну

річки

39,90

Район
Криму

басейну

річок

133,19

Район басейну
Причорномор’я

річок

159,91

Район басейну
Приазов’я

річок

159,91;»

Відхилено

замінити словами та цифрами:
«Район
Дніпро

басейну

річки

69,87

Район басейну
Дністер

річки

36,91

2278

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Район
Дунай

532

533

1) підпункти 255.5.1 —255.5.7 пункту
255.5 викласти в такій редакції:

“255.5.1. за спеціальне
поверхневих вод:

використання

басейну

річки

27,71

Район басейну
Південний Буг

річки

83,13

Район басейну річки Дон

120,16

Район
Вісла

басейну

річки

36,91

Район
Криму

басейну

річок

123,20

Район басейну
Причорномор’я

річок

147,92

Район басейну
Приазов’я

річок

147,92;».

Висновки, обґрунтування

-7024- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 45 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-7025- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

вилучити з підпункту 1 пункту 45 розділу І
Законопроєкту зміни до підпункту 255.5.4
статті 255 Податкового кодексу України
-7026- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 45 Розділу
законопроекту – виключити.
-7027- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

виключити
-7028- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції:
255.5.1. за спеціальне використання
поверхневих вод:
Район річкових басейнів

Відхилено

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

2279

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Район басейну
Дніпро

річки

59,78

Район басейну
Дністер

річки

35,91

Район
Дунай

басейну

річки

24,85

Район басейну
Південний Буг

річки

66,87

Район басейну річки Дон

115,65

Район
Вісла

басейну

річки

35,91

Район
Криму

басейну

річок

118,30

Район басейну
Причорномор’я

річок

155,93

Район басейну
Приазов’я

річок

140,85;

-7029- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

255.5. Ставки рентної плати за спеціальне
використання
води
встановлюються
відповідно до класу джерела водопостачання
у таких розмірах: 255.5.1. за спеціальне
використання поверхневих вод:
Басейни
річок,
включаючи притоки всіх
порядків

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від м.
Києва
(Прип’яті
та
Десни), включаючи м.
Київ

75,53

Дніпра на південь від м.
Києва (без Інгульця)

58,33

Інгульця

84,39

Сіверського Дінця

113,45

2280

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Південного
Інгулу)

Бугу

(без

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

89,87

Інгулу

83,49

Дністра

39,90

Вісли та Західного Бугу

39,90

Пруту та Сірету

33,17

та
Тиси

33,17

Дунаю

29,96

Річок Криму

133,19

Річок Приазов’я

159,91

Інших водних об’єктів

65,97

-7030- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 45
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції:
“255.5.1. за спеціальне використання
поверхневих вод:
Басейни
річок,
включаючи притоки всіх
порядків

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від м.
Києва
(Прип’яті
та
Десни), включаючи м.
Київ

60,0

Дніпра на південь від м.
Києва (без Інгульця)

56,0

Інгульця

85,0

Сіверського Дінця

114,0

Південного
Інгулу)

Бугу

(без

64,0

2281

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Інгулу

79,0

Дністра

35,0

Вісли та Західного Бугу

35,0

Пруту та Сірету

27,0

Тиси

27,0

Дунаю

23,0

Річок Криму

117,0

Річок Приазов’я

140,0

Інших водних об’єктів

64,0;

-7031- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

викласти в такій редакції: «255.5.1. за
спеціальне використання поверхневих вод:
Басейни
річок,
включаючи притоки всіх
порядків

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від м.
Києва
(Прип’яті
та
Десни), включаючи м.
Київ

58,17

Дніпра на південь від м.
Києва (без Інгульця)

55,33

Інгульця

84,39

Сіверського Дінця

113,45

Південного
Інгулу)

Бугу

(без

63,97

Інгулу

78,49

Дністра

34,85

Вісли та Західного Бугу

34,85

Пруту та Сірету

26,17

2282

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Тиси

26,17

Дунаю

23,32

Річок Криму

116,32

Річок Приазов’я

139,66

Інших водних об’єктів

63,97;

-7032- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 255.5.1. пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«255.5.1. за спеціальне використання
поверхневих вод:

Басейни
річок,
включаючи притоки всіх
порядків

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від м.
Києва
(Прип’яті
та
Десни), включаючи м.
Київ

58,12

Дніпра на південь від м.
Києва (без Інгульця)

55,32

Інгульця

84,31

Сіверського Дінця

112,80

Південного
Інгулу)

Бугу

(без

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

62,95

Інгулу

77,48

Дністра

35,84

Вісли та Західного Бугу

35,84

Пруту та Сірету

27,18

Тиси

27,18

2283

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Дунаю

23,31

Річок Криму

117,33

Річок Приазов’я

140,77

Інших водних об’єктів

63,96;

-7033- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

534
Район річкових басейнів
Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.
метрів
Район басейну річки Дніпро
75,53

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-7034- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

535

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Район басейну річки Дніпро 63,99
-7035- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7036- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район
Дніпро

басейну

річки

75,53».

-7037- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у першому рядку навпроти
«район басейну річки Дніпро»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «75,53» замінити
цифрами «58,17»
-7038- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

2284

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«Район
Дніпро

басейну

річки

Район басейну річки Дністер
39,90

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

75,53».

-7039- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у першому рядку навпроти «район басейну
річки Дніпро»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«75,53» замінити цифрами «58,17»
-7040- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у першому рядку навпроти «район
басейну річки Дніпро»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«75,53» замінити цифрами «58,17»
-7041- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

536

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Район басейну річки Дністер 38,34
-7042- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7043- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район басейну
Дністер

річки

39,90».

2285

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7044- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«район басейну річки Дністер»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «39,90» замінити
цифрами «34,85»
-7045- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район басейну
Дністер

537

річки

39,90».

-7046- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «район басейну
річки Дністер»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«39,90» замінити цифрами «34,85»
-7047- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «район басейну
річки Дністер»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«39,90» замінити цифрами «34,85»
-7048- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2286

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Район басейну річки Дунай
29,96

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Район басейну річки Дунай 25,65
-7049- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7050- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район
Дунай

басейну

річки

29,96».

-7051- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«район басейну річки Дунай»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «29,96» замінити
цифрами «23,32»
-7052- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район
Дунай

басейну

річки

29,96».

-7053- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «район басейну
річки Дунай»:

Відхилено

2287

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«29,96» замінити цифрами «23,32»
-7054- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «район
басейну річки Дунай»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«29,96» замінити цифрами «23,32»
-7055- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

538
Район басейну річки Південний Буг
89,87

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Район басейну річки Південний Буг 78,35
-7056- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7057- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сьомий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район басейну
Південний Буг

річки

89,87»

-7058- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«район басейну річки Південний Буг»: у
стовпці із заголовком «Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів» цифри «89,87»
замінити цифрами «63,97»
-7059- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

2288

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац сьомий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

«Район басейну
Південний Буг

річки

89,87»

-7060- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
1. У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті
255 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «район
басейну річки Південний Буг»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«89,87» замінити цифрами «63,97»
-7061- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «район
басейну річки Південний Буг»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«89,87» замінити цифрами «63,97»
-7062- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

539
Район басейну річки Дон
129,90

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Район басейну річки Дон 124,80
-7063- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7064- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

2289

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«Район
Дон

басейну

річки

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

129,90».

-7065- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«район басейну річки Дон»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «129,90» замінити
цифрами «113,45»
-7066- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район
Дон

басейну

річки

129,90».

-7067- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «район басейну
річки Дон»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«129,90» замінити цифрами «113,45»
-7068- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «район басейну
річки Дон»:

Відхилено

Відхилено

2290

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«129,90» замінити цифрами «113,45»
-7069- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

540
Район басейну річки Вісла
39,90

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Район басейну річки Вісла 38,34
-7070- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7071- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район
Вісла

басейну

річки

39,90».

-7072- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«район басейну річки Вісла»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «39,90» замінити
цифрами «34,85»
-7073- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район
Вісла

басейну

річки

39,90».

-7074- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

2291

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку навпроти «район басейну
річки Вісла»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«39,90» замінити цифрами «34,85»
-7075- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку навпроти «район басейну
річки Вісла»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«39,90» замінити цифрами «34,85»
-7076- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

541
Район басейну річок Криму
133,19

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити
-7077- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац десятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район
Криму

басейну

річок

133,19».

-7078- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«район басейну річок Криму»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «133,19» замінити
цифрами «116,32»

Відхилено

2292

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7079- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац десятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

«Район
Криму

басейну

річок

133,19».

-7080- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«район басейну річок Криму»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«133,19» замінити цифрами «116,32»
-7081- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «район басейну
річок Криму»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«133,19» замінити цифрами «116,32»
-7082- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

542
Район басейну річок Причорномор’я
159,91

Район басейну річок Причорномор’я
153,62
-7083- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-7084- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

2293

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Район басейну
Причорномор’я

річок

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

159,91».

-7085- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«район басейну річок Причорномор’я»: у
стовпці із заголовком «Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів» цифри «159,91»
замінити цифрами «139,66»
-7086- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район басейну
Причорномор’я

річок

159,91».

-7087- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «район
басейну річок Причорномор’я»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«159,91» замінити цифрами «139,66»
-7088- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «район
басейну річок Причорномор’я»:

Відхилено

Відхилено

2294

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«159,91» замінити цифрами «139,66»
-7089- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

543
Район басейну річок Приазов’я
159,91;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Район басейну річок Приазов’я 153,62
-7090- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7091- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район басейну
Приазов’я

річок

159,91».

-7092- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«район басейну річок Приазов’я»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «159,91» замінити
цифрами «139,66»
-7093- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Район басейну
Приазов’я

річок

159,91».

-7094- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

2295

№

544

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «район
басейну річок Приазов’я»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«159,91» замінити цифрами «139,66»
-7095- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.1 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «район
басейну річок Приазов’я»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«159,91» замінити цифрами «139,66»
-7096- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.
№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.
Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич
О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2296

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити таблицю в пункті 255.5.1 статті
255 ПКУ «за спеціальне використання
поверхневих вод:» рядком у редакції:
"Азовського та Чорного
морів

545

255.5.2. за
підземних вод:

спеціальне

використання

200,00".

-7097- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7098- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції:
255.5.2. за спеціальне використання
підземних вод:
Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

108,60

м. Севастополь

108,60

Відхилено

Область:
Вінницька

93,97

Волинська

97,56

Дніпропетровська

85,41

Донецька

113,73

Житомирська

94,98

Закарпатська

63,12

Запорізька:

2297

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

94,98

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

86,43

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

147,51

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

84,21

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

68,22

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

82,75

Кіровоградська

109,78

Львівська

87,39

Луганська

125,25

Миколаївська

126,01

2298

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Одеська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

103,81

Полтавська:

Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

63,91

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

75,2

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

76,11

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88,22

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

75,01

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,86

Тернопільська

116,65

Харківська

88,21

Херсонська

88,21

2299

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

75,64

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

112,58

Черкаська

64,8

Чернівецька

105,3

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

88,34

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

69,23

м. Київ

87,3;

-7099- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 45 розділу І слова та цифри:
«Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

123,18

м. Севастополь

123,18

Відхилено

Область:
Вінницька

106,46

Волинська

109,97

2300

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Дніпропетровська

93,29

Донецька

126,59

Житомирська

106,46

Закарпатська

69,95

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Запорізька:

Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

106,46

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

96,63

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

166,51

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

93,29

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

77,39

2301

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,31

Кіровоградська

123,18

Львівська

96,63

Луганська

139,84

Миколаївська

139,84

Одеська

116,56

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

72,02

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,26

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

85,91

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

99,80

Сумська:

2302

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

80,26

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,41

Тернопільська

129,90

Харківська

99,86

Херсонська

99,86

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

83,29

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

126,59

Черкаська

72,02

Чернівецька

116,56

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

99,86

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

78,08

м. Київ

99,50;»

2303

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити словами та цифрами:

«Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

110,27

м. Севастополь

110,27

Область:
Вінницька

95,30

Волинська

98,44

Дніпропетровська

83,52

Донецька

113,32

Житомирська

95,30

Закарпатська

62,62

Запорізька:

Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

95,30

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

86,50

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

149,06

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

83,52

2304

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

69,28

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

81,74

Кіровоградська

110,27

Львівська

86,50

Луганська

125,18

Миколаївська

125,18

Одеська

104,35

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

64,47

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

71,85

Рівненська:

0,00

2305

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

76,91

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

89,34

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Сумська:

Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

71,85

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

81,83

Тернопільська

116,29

Харківська

89,39

Херсонська

89,39

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

74,56

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

113,32

Черкаська

64,47

Чернівецька

104,35

2306

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

89,39

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

69,89

м. Київ

89,07;»

-7100- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядки «Автономна Республіка Крим (крім м.
Севастополя)…»
та
«м.Севастополь…»
викласти в редакції:
Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

122,64

м. Севастополь

122,64

-7101- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Відхилено

У підпункті 1) пункту 45 Розділу 1 ставки
рентної плати за спеціальне використання
підземних вод (підпункт 255.5.2. Кодексу)
викласти в такій редакції:
Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

117,26

м. Севастополь

117,26

2307

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Область:
Вінницька

101,35

Волинська

104,68

Дніпропетровська

88,81

Донецька

120,51

Житомирська

101,35

Закарпатська

66,59

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

101,35

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,99

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

158,51

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88,81

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,

73,67

2308

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Обухівський, Поліський
райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

86,93

Кіровоградська

117,26

Львівська

91,99

Луганська

133,12

Миколаївська

133,12

Одеська

110,96

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

68,56

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

76,41

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

81,78

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

95,00

Сумська:

2309

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

76,41

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

87,01

Тернопільська

123,66

Харківська

95,06

Херсонська

95,06

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

79,29

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

120,51

Черкаська

68,56

Чернівецька

110,96

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

95,06

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

74,33

м. Київ

94,72

-7102- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

2310

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 45
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції:
“255.5.2. за спеціальне використання
підземних вод:
Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя) м.

108,0

Севастополь

108,0

Область:
Вінницька

93,0

Волинська

96,0

Дніпропетровська

82,0

Донецька

111,0

Житомирська

93,0

Закарпатська

61,0

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

93,0

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

85,0

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,

146,0

2311

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Надвірнянський,
Рожнятівський райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

82,0

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

68,0

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,0

Кіровоградська

108,0

Львівська

84,39

Луганська

122,0

Миколаївська

122,0

Одеська

102,0

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

63,0

2312

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

70,0

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

75,0

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

87,0

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

70,0

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,0

Тернопільська

114,0

Харківська

88,0

Херсонська

88,0

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

73,0

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

111,0

2313

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Черкаська

63,0

Чернівецька

102,0

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

88,0

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

68,0

м. Київ

87,0;

-7103- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

У підпункті 1) пункту 45 Розділу 1 ставки
рентної плати за спеціальне використання
підземних вод (підпункт 255.5.2. Кодексу)
викласти в такій редакції:
Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

119,41

м. Севастополь

119,41

Область:
Вінницька

103,21

Волинська

106,60

Дніпропетровська

90,44

Донецька

122,72

Житомирська

103,21

2314

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Закарпатська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

67,81

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

103,21

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

93,67

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

161,42

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

90,44

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

75,02

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88,52

Кіровоградська

119,41

Львівська

93,67

2315

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Луганська

135,56

Миколаївська

135,56

Одеська

113,00

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Полтавська:

Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

69,82

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

77,81

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

83,28

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

96,75

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

77,81

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88,61

Тернопільська

125,93

2316

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Харківська

96,80

Херсонська

96,80

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

80,74

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

122,72

Черкаська

69,82

Чернівецька

113,00

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

96,80

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

75,69

м. Київ

96,46

-7104- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

У підпункті 1) пункту 45 Розділу 1 ставки
рентної плати за спеціальне використання
підземних вод (підпункт 255.5.2. Кодексу)
викласти в такій редакції:
Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

2317

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

120,49

м. Севастополь

120,49

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Область:
Вінницька

104,14

Волинська

107,56

Дніпропетровська

91,26

Донецька

123,83

Житомирська

104,14

та
Закарпатська

68,42

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

104,14

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

94,52

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

162,87

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,26

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,

75,70

2318

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

89,32

та
Кіровоградська

120,49

Львівська

94,52

Луганська

136,79

Миколаївська

136,79

Одеська

114,02

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

70,45

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

78,51

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,

84,03

2319

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Сарненський,
Острозький райони

та
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

97,62

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

78,51

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

89,41

Тернопільська

127,06

Харківська

97,68

Херсонська

97,68

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

81,47

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

123,83

та
Черкаська

70,45

Чернівецька

114,02

Чернігівська:

2320

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

97,68

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

76,37

м. Київ

97,33

-7105- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
У пункті 45 розділу І слова та цифри:
«Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

123,18

м. Севастополь

123,18

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Область:
Вінницька

106,46

Волинська

109,97

Дніпропетровська

93,29

Донецька

126,59

Житомирська

106,46

Закарпатська

69,95

Запорізька:

Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

106,46

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

96,63

2321

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

166,51

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

93,29

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

77,39

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,31

Кіровоградська

123,18

Львівська

96,63

Луганська

139,84

Миколаївська

139,84

Одеська

116,56

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,

72,02

2322

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,26

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

85,91

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

99,80

Сумська:

Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

80,26

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,41

Тернопільська

129,90

Харківська

99,86

Херсонська

99,86

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,

83,29

2323

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

126,59

Черкаська

72,02

Чернівецька

116,56

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

99,86

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

78,08

м. Київ

99,50;»

замінити словами та цифрами:

«Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

118,34

м. Севастополь

118,34

Область:
Вінницька

102,28

Волинська

105,64

Дніпропетровська

89,63

Донецька

121,62

Житомирська

102,28

2324

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Закарпатська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

67,20

Запорізька:

Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

102,28

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

92,83

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

159,96

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

89,63

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

74,35

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

87,73

Кіровоградська

118,34

2325

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Львівська

92,83

Луганська

134,34

Миколаївська

134,34

Одеська

111,98

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

69,19

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

77,11

Рівненська:

0,00

Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

82,53

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

95,88

Сумська:

Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

77,11

2326

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

87,81

Тернопільська

124,80

Харківська

95,93

Херсонська

95,93

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

80,01

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

121,62

Черкаська

69,19

Чернівецька

111,98

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

95,93

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

75,01

м. Київ

95,59;».

-7106- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

У абзаці другому пункту 45 Розділу І
законопроекту пункт 255.2.5 викласти в

2327

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

наступній редакції: «255.5.2. за спеціальне
використання підземних вод:
Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

122,64

м.Севастополь

122,64

Область:
Вінницька

106,00

Волинська

109,49

Дніпропетровська

92,89

Донецька

126,04

Житомирська

106,00

Закарпатська

69,64

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

106,00

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

96,20

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

165,78

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

92,89

2328

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

77,05

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

90,92

Кіровоградська

122,64

Львівська

96,20

Луганська

139,23

Миколаївська

139,23

Одеська

116,05

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

71,71

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

79,91

Рівненська:

2329

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

85,53

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

99,36

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

79,91

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,01

Тернопільська

129,33

Харківська

99,42

Херсонська

99,42

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

82,92

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

126,04

Черкаська

71,71

Чернівецька

116,05

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,

99,42

2330

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

77,74

м. Київ

99,07

-7107- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

викласти в такій редакції: «255.5.2. за
спеціальне використання підземних вод:
Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

107,58

м. Севастополь

107,58

Область:
Вінницька

92,98

Волинська

96,04

Дніпропетровська

81,48

Донецька

110,56

Житомирська

92,98

Закарпатська

61,09

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

92,98

2331

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

84,39

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

145,42

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

81,48

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

67,59

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

79,75

Кіровоградська

107,58

Львівська

84,39

Луганська

122,13

Миколаївська

122,13

Одеська

101,8

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,

62,9

2332

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

70,1

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

75,03

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

87,16

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

70,1

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

79,83

Тернопільська

113,45

Харківська

87,21

Херсонська

87,21

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,

72,74

2333

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Полонський,
Шепетівський райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

110,56

Черкаська

62,9

Чернівецька

101,8

Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

87,21

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

68,19

м. Київ

86,9.»

-7108- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядки «Автономна Республіка Крим (крім
м. Севастополя)…» та «м.Севастополь…»
викласти в редакції: Автономна Республіка
Крим (крім м. Севастополя) 114,03
м.
Севастополь 114,03
-7109- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Вінницька..» викласти в редакції:
Вінницька 98,56
-7110- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Волинська..» викласти в редакції:
Волинська 101,80
-7111- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

2334

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Дніпропетровська..» викласти в
редакції: Дніпропетровська 86,37
-7112- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Донецька..» викласти в редакції:
Донецька 117,19
-7113- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Житомирська..» викласти в
редакції: Житомирська 98,56
-7114- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Закарпатська..» викласти в
редакції: Закарпатська 64,76
-7115- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 255.5.2. пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«255.5.2. за спеціальне використання
підземних вод:

Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

106,60

м. Севастополь

106,60

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Область:
Вінницька

92,98

2335

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Волинська

95,03

Дніпропетровська

83,48

Донецька

111,32

Житомирська

91,99

Закарпатська

62,01

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

93,22

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

83,41

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

146,41

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

83,44

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

66,61

2336

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,22

Кіровоградська

108,61

Львівська

85,41

Луганська

123,41

Миколаївська

123,41

Одеська

102,7

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

63,5

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

71,2

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

74,93

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88,05

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

71,2

2337

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

79,88

Тернопільська

114,46

Харківська

88,23

Херсонська

88,23

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

73,75

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

111,86

Черкаська

63,2

Чернівецька

101,8

Чернігівська:
82,39

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

66,21

м. Київ

87,8;

-7116- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

546
Найменування регіону
Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.
метрів
547

Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

Відхилено

виключити
-7117- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

2338

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Автономна Республіка Крим (крім м.
Севастополя)
123,18

Абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 45
викласти в такій редакції: «Автономна
Республіка Крим (крім м. Севастополя)
121,57».
-7118- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядки
«Автономна Республіка Крим (крім м.
Севастополя)…»
та
«м.Севастополь…»
викласти в редакції:
Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

120,49

м. Севастополь

120,49

-7119- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядки «Автономна Республіка Крим (крім
м. Севастополя)…» та «м.Севастополь…»
викласти в редакції:

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

111,88

м. Севастополь

111,88

-7120- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Автономна Республіка Крим (крім м.
Севастополя) 118,34
-7121- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7122- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

2339

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац п’ятнадцятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

123,18"

-7123- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у першому рядку навпроти
«Автономна Республіка Крим (крім м.
Севастополя)»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.
метрів» цифри «123,18» замінити цифрами
«107,58»
-7124- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

123,18».

-7125- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у першому рядку навпроти «Автономна
Республіка Крим (крім м. Севастополя)»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«123,18» замінити цифрами «107,58»
-7126- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

2340

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядки «Автономна Республіка Крим (крім
м. Севастополя)…» та «м.Севастополь…»
викласти в редакції:
Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

109,73

м. Севастополь

109,73

-7127- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядки «Автономна Республіка Крим (крім
м. Севастополя)…» та «м.Севастополь…»
викласти в редакції:

548

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

108,66

м. Севастополь

108,66

-7128- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у першому рядку навпроти «Автономна
Республіка Крим (крім м. Севастополя)»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«123,18» замінити цифрами «107,58»
-7129- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Відхилено

2341

№

Редакція, прийнята в першому читанні

м. Севастополь
123,18

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац сімнадцятий підпункту 1 пункту 45
викласти в такій редакції: «м. Севастополь
121,57».
-7130- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

м. Севастополь 118,34
-7131- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7132- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«м. Севастополь

123,18».

-7133- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядки «Автономна Республіка Крим (крім
м. Севастополя)…» та «м.Севастополь…»
викласти в редакції:
Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

110,81

м. Севастополь

110,81

-7134- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти «м.
Севастополь»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.

Відхилено

2342

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

метрів» цифри «123,18» замінити цифрами
«107,58»
-7135- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«м. Севастополь

123,18».

-7136- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
другому
рядку
навпроти
«м.
Севастополь»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«123,18» замінити цифрами «107,58»
-7137- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
другому
рядку
навпроти
«м.
Севастополь»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«123,18» замінити цифрами «107,58»
-7138- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

549
Область:
550
Вінницька
106,46

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-7139- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Вінницька
105,07».
-7140- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

2343

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Вінницька..» викласти в редакції:
Вінницька

104,14

-7141- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Вінницька..» викласти в редакції:

Вінницька

96,70

-7142- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Вінницька 102,28
-7143- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7144- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Вінницька

106,46».

-7145- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Вінницька..» викласти в редакції:
Вінницька

95,77

2344

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7146- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Вінницька»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати, гривень за 100 куб. метрів»
цифри «106,46» замінити цифрами «92,98»
-7147- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Вінницька..» викласти в редакції:

Вінницька

106,00

-7148- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Вінницька

106,46».

-7149- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Вінницька..» викласти в редакції:
Вінницька

97,63

-7150- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

2345

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Вінницька»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«106,46» замінити цифрами «92,98»
-7151- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Вінницька..» викласти в редакції:
Вінницька

94,84

-7152- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Вінницька..» викласти в редакції:
Вінницька

93,91

-7153- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Вінницька»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«106,46» замінити цифрами «92,98»
-7154- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

551
Волинська
109,97

Абзац двадцятий підпункту 1 пункту 45
викласти в такій редакції: «Волинська
108,53».
-7155- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2346

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Волинська..» викласти в редакції:
Волинська

107,56

-7156- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Волинська..» викласти в редакції:

Волинська

99,88

-7157- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Волинська 105,64
-7158- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7159- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Волинська

109,97».

-7160- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Волинська..» викласти в редакції:
Волинська

98,92

2347

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7161- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Волинська»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати, гривень за 100 куб. метрів»
цифри «109,97» замінити цифрами «96,04»
-7162- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Волинська..» викласти в редакції:

Волинська

109,49

-7163- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:

«Волинська

109,97».

-7164- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту: пунктом наступного
змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Волинська..» викласти в редакції:
Волинська

100,84

-7165- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

2348

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Волинська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«109,97» замінити цифрами «96,04»
-7166- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Волинська..» викласти в редакції:
Волинська

97,96

-7167- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Волинська..» викласти в редакції:
Волинська

97,00

-7168- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Волинська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«109,97» замінити цифрами «96,04»
-7169- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

552
Дніпропетровська
93,29

Абзац двадцять перший підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції:
«Дніпропетровська 92,07».
-7170- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2349

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Дніпропетровська..» викласти в редакції:
Дніпропетровська

91,26

-7171- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Дніпропетровська..» викласти в
редакції:

Дніпропетровська

84,74

-7172- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Дніпропетровська 89,63
-7173- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7174- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Дніпропетровська

93,29».

-7175- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Дніпропетровська..» викласти в редакції:

2350

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Дніпропетровська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

83,92

-7176- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Дніпропетровська»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.
метрів» цифри «93,29» замінити цифрами
«81,48»
-7177- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Дніпропетровська..» викласти в
редакції:
Дніпропетровська

92,89

-7178- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац двадцятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Дніпропетровська

93,29».

-7179- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Дніпропетровська..» викласти в
редакції:
Дніпропетровська

85,55

2351

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7180- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
шостому
рядку
навпроти
«Дніпропетровська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«93,29» замінити цифрами «81,48»
-7181- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Дніпропетровська..» викласти в
редакції:
Дніпропетровська

83,11

-7182- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Дніпропетровська..» викласти в
редакції:
Дніпропетровська

82,29

-7183- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
шостому
рядку
навпроти
«Дніпропетровська»:

Відхилено

2352

№

Редакція, прийнята в першому читанні

553
Донецька
126,59

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«93,29» замінити цифрами «81,48»
-7184- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац двадцять другий підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Донецька
124,93».
-7185- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Донецька..» викласти в редакції:
Донецька

123,83

-7186- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Донецька..» викласти в редакції:

Донецька

114,98

-7187- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Донецька 121,62
-7188- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7189- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту 1
пункту 45 Розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
«Донецька

126,59».

2353

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7190- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Донецька..» викласти в редакції:
Донецька

113,88

-7191- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Донецька»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати, гривень за 100 куб. метрів»
цифри «126,59» замінити цифрами «110,56»
-7192- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Донецька..» викласти в редакції:
Донецька

126,04

-7193- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту 1
пункту 45 Розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
«Донецька

126,59».

-7194- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:

2354

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Донецька..» викласти в редакції:
Донецька

116,09

-7195- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Донецька»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«126,59» замінити цифрами «110,56»
-7196- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Донецька..» викласти в редакції:
Донецька

112,77

-7197- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Донецька..» викласти в редакції:
Донецька

111,67

-7198- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

2355

№

Редакція, прийнята в першому читанні

554
Житомирська
106,46

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Донецька»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«126,59» замінити цифрами «110,56»
-7199- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац двадцять третій підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Житомирська
105,07».
-7200- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Житомирська..» викласти в редакції:
Житомирська

104,14

-7201- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Житомирська..» викласти в
редакції:
Житомирська

96,70

-7202- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Житомирська 102,28
-7203- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7204- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

2356

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац двадцять другий підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Житомирська

106,46».

-7205- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Житомирська..» викласти в
редакції:
Житомирська

95,77

-7206- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Житомирська»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.
метрів» цифри «106,46» замінити цифрами
«92,98»
-7207- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Житомирська..» викласти в редакції:
Житомирська

106,00

-7208- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

2357

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац двадцять другий підпункту 1
пункту 45 Розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
«Житомирська

106,46».

-7209- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Житомирська..» викласти в
редакції:
Житомирська

97,63

-7210- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
восьмому
рядку
навпроти
«Житомирська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«106,46» замінити цифрами «92,98»
-7211- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Житомирська..» викласти в
редакції:
Житомирська

94,84

-7212- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2358

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Житомирська..» викласти в
редакції:
Житомирська

93,91

-7213- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
восьмому
рядку
навпроти
«Житомирська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«106,46» замінити цифрами «92,98»
-7214- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

555
Закарпатська
69,95

Абзац двадцять четвертий підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції:
«Закарпатська 69,03».
-7215- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Закарпатська..» викласти в редакції:
Закарпатська

68,42

-7216- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Закарпатська..» викласти в
редакції:
Закарпатська

63,53

2359

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7217- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Закарпатська 67,20
-7218- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7219- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять третій підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Закарпатська

69,95».

-7220- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Закарпатська..» викласти в редакції:
Закарпатська

62,92

-7221- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Закарпатська»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.
метрів» цифри «69,95» замінити цифрами
«61,09»
-7222- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Закарпатська..» викласти в редакції:

2360

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Закарпатська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

69,64

-7223- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац двадцять третій підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Закарпатська

69,95».

-7224- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Закарпатська..» викласти в
редакції:
Закарпатська

64,14

-7225- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
дев’ятому
рядку
навпроти
«Закарпатська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«69,95» замінити цифрами «61,09»
-7226- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Закарпатська..» викласти в
редакції:

2361

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Закарпатська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

62,31

-7227- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Закарпатська..» викласти в
редакції:
Закарпатська

61,70

-7228- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
дев’ятому
рядку
навпроти
«Закарпатська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«69,95» замінити цифрами «61,09»
-7229- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

556
Запорізька:

Відхилено

Відхилено

виключити
-7230- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Запорізька..» викласти в редакції:
Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

106,00

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

96,20

2362

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7231- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Запорізька..» викласти в редакції:
Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

97,63

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88,61

-7232- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Запорізька..» викласти в редакції:

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

94,84

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

86,08

-7233- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2363

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Запорізька..» викласти в редакції:
Запорізька:

557
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський, Якимівський райони
106,46

Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

93,91

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

85,23

-7234- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац двадцять шостий підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції:
«Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський, Якимівський райони 106,46».
-7235- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський, Якимівський райони 102,28
-7236- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7237- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять п’ятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

106,46».

-7238- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

2364

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Веселівський, Мелітопольський,
Приазовський, Якимівський райони»: у
стовпці із заголовком «Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів» цифри «106,46»
замінити цифрами «92,98»
-7239- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац двадцять п’ятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: .

«Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

106,46»

-7240- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
одинадцятому
рядку
навпроти
«Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський, Якимівський райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«106,46» замінити цифрами «92,98»
-7241- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Запорізька..» викласти в редакції:
Запорізька: Веселівський, Мелітопольський,
Приазовський, Якимівський райони 98,56
інші адміністративно-територіальні одиниці
області 89,45

2365

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7242- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
одинадцятому
рядку
навпроти
«Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський, Якимівський райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«106,46» замінити цифрами «92,98»
-7243- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

558
інші
адміністративно-територіальні
одиниці області
96,63

Абзац двадцять сьомий підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 95,36».
-7244- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Запорізька..» викласти в редакції:
Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

104,14

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

94,52

-7245- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Запорізька..» викласти в редакції:
Запорізька: Веселівський, Мелітопольський,

2366

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Приазовський, Якимівський райони 96,70
інші адміністративно-територіальні одиниці
області 87,77
-7246- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

інші
адміністративно-територіальні
одиниці області 92,83
-7247- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7248- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять шостий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні одиниці

96,63».

-7249- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Запорізька..» викласти в редакції:
Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

95,77

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

86,92

-7250- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку

Відхилено

2367

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

навпроти
«інші
адміністративнотериторіальні одиниці області»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «96,63» замінити
цифрами «84,39»
-7251- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац двадцять шостий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:

«інші адміністративнотериторіальні одиниці

96,63».

-7252- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дванадцятому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«96,63» замінити цифрами «84,39»
-7253- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дванадцятому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«96,63» замінити цифрами «84,39»
-7254- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

559
Івано-Франківська:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне

2368

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

використання підземних вод рядок «ІваноФранківська..» викласти в редакції:
Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

162,87

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,26

-7255- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7256- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Івано-Франківська..» викласти в
редакції:
Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

165,78

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

92,89

-7257- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних

2369

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вод рядок «Івано-Франківська..» викласти в
редакції:
Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

152,69

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

85,55

-7258- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Івано-Франківська..» викласти в
редакції:
Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

148,33

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

83,11

-7259- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Івано-Франківська..» викласти в
редакції:

2370

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Івано-Франківська:

560
Богородчанський,
Долинський, Косівський,
Рожнятівський райони
166,51

Верховинський,
Надвірнянський,

Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

146,87

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

82,29

-7260- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац двадцять дев’ятий підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції:
«Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський, Надвірнянський,
Рожнятівський райони 164,32».
-7261- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський, Надвірнянський,
Рожнятівський райони 159,96
-7262- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7263- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять восьмий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

166,51"

-7264- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції

Відхилено

2371

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Богородчанський, Верховинський,
Долинський, Косівський, Надвірнянський,
Рожнятівський райони»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «166,51» замінити
цифрами «145,42»
-7265- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац двадцять восьмий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:

«Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

166,51».

-7266- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти
«Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський, Надвірнянський,
Рожнятівський райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«166,51» замінити цифрами «145,42»
-7267- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Івано-Франківська..» викласти в
редакції:
Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський, Надвірнянський,
Рожнятівський райони 154,15
інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 86,37

2372

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7268- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті
255 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти
«Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський, Надвірнянський,
Рожнятівський райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«166,51» замінити цифрами «145,42»
-7269- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

561
інші
адміністративно-територіальні
одиниці області
93,29

Абзац тридцятий підпункту 1 пункту 45
викласти
в
такій
редакції:
«інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 92,07».
-7270- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Івано-Франківська..» викласти в
редакції:
Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

151,24

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

84,74

-7271- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

інші
адміністративно-територіальні
одиниці області 89,63

2373

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7272- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-7273- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац двадцять дев’ятий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

93,29».

-7274- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання підземних вод рядок «ІваноФранківська..» викласти в редакції:

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

149,78

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

83,92

-7275- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти
«інші
адміністративнотериторіальні одиниці області»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за

Відхилено

2374

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

100 куб. метрів» цифри «93,29» замінити
цифрами «81,48»
-7276- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац двадцять дев’ятий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

93,29».

-7277- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«93,29» замінити цифрами «81,48»
-7278- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«93,29» замінити цифрами «81,48»
-7279- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

562
Київська:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Київська..» викласти в редакції:

2375

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Київська
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

75,70

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

89,32

-7280- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7281- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Київська..» викласти в редакції:
Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

77,05

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

90,92

2376

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7282- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Київська..» викласти в редакції:
Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

70,97

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

83,74

-7283- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Київська..» викласти в редакції:

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,

68,94

2377

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Обухівський, Поліський
райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

81,35

-7284- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Київська..» викласти в редакції:
Київська:

563
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський, Васильківський, Іванківський,
Кагарлицький,
Києво-Святошинський,
Макарівський, Миронівський, Обухівський,
Поліський райони
77,39

Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

68,27

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,55

-7285- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац тридцять другий підпункту 1 пункту
45
викласти
в
такій
редакції:
«Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський, Васильківський, Іванківський,
Кагарлицький,
Києво-Святошинський,
Макарівський, Миронівський, Обухівський,
Поліський райони 76,38».
-7286- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський, Васильківський, Іванківський,
Кагарлицький,
Києво-Святошинський,

2378

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Макарівський, Миронівський, Обухівський,
Поліський райони 74,35
-7287- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-7288- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац тридцять перший підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

77,39».

-7289- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Білоцерківський, Бородянський,
Броварський, Васильківський, Іванківський,
Кагарлицький,
Києво-Святошинський,
Макарівський, Миронівський, Обухівський,
Поліський райони»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.
метрів» цифри «77,39» замінити цифрами
«67,59»
-7290- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять перший підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Білоцерківський,
Бородянський,

77,39».

2379

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

-7291- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
сімнадцятому
рядку
навпроти
«Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський, Васильківський, Іванківський,
Кагарлицький,
Києво-Святошинський,
Макарівський, Миронівський, Обухівський,
Поліський райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«77,39» замінити цифрами «67,59»
-7292- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Київська..» викласти в редакції:
Київська:
Білоцерківський, Бородянський,
Броварський, Васильківський, Іванківський,
Кагарлицький,
Києво-Святошинський,
Макарівський, Миронівський, Обухівський,
Поліський
райони
71,65
інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 84,54
-7293- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2380

№

Редакція, прийнята в першому читанні

564
інші
адміністративно-територіальні
одиниці області
91,31

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у
сімнадцятому
рядку
навпроти
«Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський, Васильківський, Іванківський,
Кагарлицький,
Києво-Святошинський,
Макарівський, Миронівський, Обухівський,
Поліський райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«77,39» замінити цифрами «67,59»
-7294- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац тридцять третій підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 90,12».
-7295- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Київська..» викласти в редакції:
Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

70,29

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

82,94

-7296- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

2381

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

інші
адміністративно-територіальні
одиниці області 87,45
-7297- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-7298- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац тридцять другий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,31».

-7299- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Київська..» викласти в редакції:
Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

69,62

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

82,14

-7300- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

2382

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти
«інші
адміністративнотериторіальні одиниці області»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «91,31» замінити
цифрами «79,75»
-7301- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац тридцять другий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

565

91,31».

-7302- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«91,31» замінити цифрами «79,75»
-7303- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«91,31» замінити цифрами «79,75»
-7304- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2383

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Кіровоградська
123,18

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац тридцять четвертий підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції:
«Кіровоградська 121,57».
-7305- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Кіровоградська..» викласти в редакції:
Кіровоградська 120,49
-7306- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Кіровоградська..» викласти в
редакції:
Кіровоградська

111,88

-7307- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Кіровоградська 118,34
-7308- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7309- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац тридцять третій підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Кіровоградська

123,18».

-7310- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Кіровоградська..» викласти в редакції:

2384

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Кіровоградська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

110,81

-7311- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятнадцятому рядку
навпроти «Кіровоградська»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «123,18» замінити
цифрами «107,58»
-7312- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Кіровоградська..» викласти в редакції:
Кіровоградська

122,64

-7313- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац тридцять третій підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Кіровоградська

123,18».

-7314- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Кіровоградська..» викласти в
редакції:
Кіровоградська

112,96

2385

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7315- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятнадцятому рядку навпроти
«Кіровоградська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«123,18» замінити цифрами «107,58»
-7316- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Кіровоградська..» викласти в
редакції: Кіровоградська 114,03
-7317- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Кіровоградська..» викласти в
редакції:
Кіровоградська

109,73

-7318- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Кіровоградська..» викласти в
редакції:
Кіровоградська

108,66

-7319- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

2386

№

Редакція, прийнята в першому читанні

566
Львівська
96,63

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятнадцятому рядку навпроти
«Кіровоградська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«123,18» замінити цифрами «107,58»
-7320- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац тридцять п’ятий підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Львівська
95,36».
-7321- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Львівська..» викласти в редакції:
Львівська

94,52

-7322- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Львівська..» викласти в редакції:
Львівська

87,77

-7323- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Львівська 92,83
-7324- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7325- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац тридцять четвертий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:

2387

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Львівська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

96,63».

-7326- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Львівська..» викласти в редакції:
Львівська

86,92

-7327- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у двадцятому рядку навпроти
«Львівська»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати, гривень за 100 куб. метрів»
цифри «96,63» замінити цифрами «84,39»
-7328- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Львівська..» викласти в редакції:
Львівська

96,20

-7329- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац тридцять четвертий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Львівська

96,63».

-7330- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

2388

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

. Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Львівська..» викласти в редакції:
Львівська

88,61

-7331- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцятому рядку навпроти «Львівська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«96,63» замінити цифрами «84,39»
-7332- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Львівська..» викласти в редакції:
Львівська 89,45
-7333- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Львівська..» викласти в редакції:
Львівська

86,08

-7334- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Львівська..» викласти в редакції:
Львівська

85,23

2389

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7335- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
двадцятому
рядку
навпроти
«Львівська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«96,63» замінити цифрами «84,39»
-7336- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

567
Луганська
139,84

Абзац тридцять шостий підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції:
«Луганська 138,01».
-7337- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Луганська..» викласти в редакції:
Луганська

136,79

-7338- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Луганська..» викласти в редакції:
Луганська

127,02

-7339- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Луганська 134,34
-7340- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити

2390

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7341- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац тридцять п’ятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Луганська

139,84».

-7342- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Луганська..» викласти в редакції:
Луганська

125,79

-7343- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у двадцять першому рядку
навпроти «Луганська»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «139,84» замінити
цифрами «122,13»
-7344- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Луганська..» викласти в редакції:
Луганська

139,23

-7345- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац тридцять п’ятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:

2391

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«Луганська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

139,84».

-7346- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Луганська..» викласти в редакції:
Луганська

128,24

-7347- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять першому рядку навпроти
«Луганська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«139,84» замінити цифрами «122,13»
-7348- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Луганська..» викласти в редакції:
Луганська 129,46
-7349- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Луганська..» викласти в редакції:

Луганська

124,57

-7350- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2392

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Луганська..» викласти в редакції:

Луганська

123,35

-7351- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять першому рядку навпроти
«Луганська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«139,84» замінити цифрами «122,13»
-7352- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

568
Миколаївська
139,84

Абзац тридцять сьомий підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Миколаївська
138,01».
-7353- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Миколаївська..» викласти в редакції:
Миколаївська

136,79

-7354- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Миколаївська..» викласти в
редакції:
Миколаївська

127,02

2393

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7355- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Миколаївська 134,34
-7356- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7357- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац тридцять шостий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Миколаївська

139,84».

-7358- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Миколаївська..» викласти в редакції:
Миколаївська

125,79

-7359- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у двадцять другому рядку
навпроти «Миколаївська»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «139,84» замінити
цифрами «122,13»
-7360- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Миколаївська..» викласти в редакції:

2394

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Миколаївська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

139,23

-7361- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац тридцять шостий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Миколаївська

139,84».

-7362- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Миколаївська..» викласти в
редакції:
Миколаївська

128,24

-7363- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять другому рядку навпроти
«Миколаївська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«139,84» замінити цифрами «122,13»
-7364- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Миколаївська..» викласти в
редакції: Миколаївська 129,46
-7365- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних

2395

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

вод рядок
редакції:
Миколаївська

«Миколаївська..»

викласти

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в

124,57

-7366- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Миколаївська..» викласти в
редакції:

Миколаївська

123,35

-7367- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять другому рядку навпроти
«Миколаївська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«139,84» замінити цифрами «122,13»
-7368- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

569
Одеська
116,56

Абзац тридцять восьмий підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції: «Одеська
115,03».
-7369- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Одеська..» викласти в редакції:
Одеська

114,02

2396

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7370- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Одеська..» викласти в редакції:
Одеська

105,87

-7371- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Одеська 111,98
-7372- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7373- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац тридцять сьомий підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Одеська

116,56».

-7374- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Одеська..» викласти в редакції:
Одеська

104,85

-7375- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у двадцять третьому рядку
навпроти «Одеська»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.

Відхилено

2397

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

метрів» цифри «116,56» замінити цифрами
«101,8»
-7376- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Одеська..» викласти в редакції:
Одеська

116,05

-7377- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац тридцять сьомий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Одеська

116,56».

-7378- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Одеська..» викласти в редакції:
Одеська

106,89

-7379- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять третьому рядку навпроти
«Одеська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«116,56» замінити цифрами «101,8»
-7380- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних

2398

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

вод рядок «Одеська..» викласти в редакції:
Одеська 107,91
-7381- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Одеська..» викласти в редакції:
Одеська

103,84

-7382- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Одеська..» викласти в редакції:

Одеська

102,82

-7383- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять третьому рядку навпроти
«Одеська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«116,56» замінити цифрами «101,8»
-7384- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

570
Полтавська:

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Полтавська..» викласти в редакції:

2399

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Полтавська
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

70,45

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

78,51

-7385- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7386- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Полтавська..» викласти в редакції:
Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

71,71

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

79,91

-7387- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:

2400

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Полтавська..» викласти в редакції:
Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

66,05

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

73,61

-7388- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Полтавська..» викласти в редакції:
Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький,
Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський, Шишацький райони 66,67 інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 74,31
-7389- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Полтавська..» викласти в редакції:

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,

64,16

2401

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

71,50

-7390- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Полтавська..» викласти в редакції:
Полтавська:

571
Великобагачанський,
Гадяцький,
Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський, Хорольський, Шишацький
райони
72,02

Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

63,53

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

70,80

-7391- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац тридцять дев’ятий підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції:
«Великобагачанський,
Гадяцький,
Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський, Хорольський, Шишацький
райони 71,08».
-7392- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

2402

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Великобагачанський,
Гадяцький,
Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський, Хорольський, Шишацький
райони 69,19
-7393- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-7394- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац тридцять дев’ятий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

72,02».

-7395- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у двадцять п’ятому рядку
навпроти «Великобагачанський, Гадяцький,
Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський, Хорольський, Шишацький
райони»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати, гривень за 100 куб. метрів»
цифри «72,02» замінити цифрами «62,9»
-7396- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац тридцять дев’ятий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,

72,02».

2403

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

-7397- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять п’ятому рядку навпроти
«Великобагачанський,
Гадяцький,
Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський, Хорольський, Шишацький
райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«72,02» замінити цифрами «62,9»
-7398- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять п’ятому рядку навпроти
«Великобагачанський,
Гадяцький,
Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський, Хорольський, Шишацький
райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«72,02» замінити цифрами «62,9»
-7399- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

572
інші
адміністративно-територіальні
одиниці області

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац сороковий підпункту 1 пункту 45
викласти
в
такій
редакції:
«інші

2404

№

Редакція, прийнята в першому читанні

80,26

Пропозиції та поправки до проекту

адміністративно-територіальні
області 79,21».
-7400- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

одиниці
Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Полтавська..» викласти в редакції:
Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

65,42

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

72,90

-7401- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

інші
адміністративно-територіальні
одиниці області 77,11
-7402- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7403- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сороковий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,26».

-7404- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

2405

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Полтавська..» викласти в редакції:
Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

64,79

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

72,20

-7405- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у двадцять шостому рядку
навпроти
«інші
адміністративнотериторіальні одиниці області»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «80,26» замінити
цифрами «70,1»
-7406- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац сороковий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,26».

2406

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7407- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять шостому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«80,26» замінити цифрами «70,1»
-7408- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять шостому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«80,26» замінити цифрами «70,1»
-7409- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

573
Рівненська:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Рівненська....» викласти в редакції:
Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

84,03

2407

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

97,62

-7410- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7411- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Рівненська….» викласти в редакції:
Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

8599,36,53

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

-7412- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Рівненська....» викласти в редакції:
Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

78,78

2408

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

91,52

-7413- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Рівненська....» викласти в редакції:
Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький
райони 79,53
інші адміністративнотериторіальні одиниці області 92,39
-7414- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Рівненська....» викласти в редакції:
Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

76,53

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88,90

-7415- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Рівненська....» викласти в редакції:
Рівненська:

2409

№

Редакція, прийнята в першому читанні

574
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський, Рівненський, Сарненський,
Острозький райони
85,91

Пропозиції та поправки до проекту
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

75,78

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88,03

Висновки, обґрунтування

-7416- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац сорок другий підпункту 1 пункту 45
викласти в такій редакції: «Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький
райони 84,78».
-7417- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський, Рівненський, Сарненський,
Острозький райони 82,53
-7418- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-7419- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сорок другий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

85,91».

-7420- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у двадцять восьмому рядку
навпроти
«Володимирецький,

Відхилено

2410

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький
райони»: у стовпці із заголовком «Ставка
рентної плати, гривень за 100 куб. метрів»
цифри «85,91» замінити цифрами «75,03»
-7421- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац сорок другий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

85,91».

-7422- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять восьмому рядку навпроти
«Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський, Рівненський, Сарненський,
Острозький райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«85,91» замінити цифрами «75,03»
-7423- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять восьмому рядку навпроти
«Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський, Рівненський, Сарненський,
Острозький райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«85,91» замінити цифрами «75,03»

Відхилено

Відхилено

2411

№

Редакція, прийнята в першому читанні

575
інші
адміністративно-територіальні
одиниці області
99,80

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7424- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац сорок третій підпункту 1 пункту 45
викласти
в
такій
редакції:
«інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 98,49».
-7425- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Рівненська....» викласти в редакції:
Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

78,03

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

90,65

-7426- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

інші
адміністративно-територіальні
одиниці області 95,88
-7427- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7428- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сорок третій підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

99,80».

2412

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7429- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Рівненська....» викласти в редакції:
Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

77,28

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

89,77

-7430- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у двадцять дев’ятому рядку
навпроти
«інші
адміністративнотериторіальні одиниці області»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «99,80» замінити
цифрами «87,16»
-7431- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац сорок третій підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

99,80».

-7432- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

2413

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять дев’ятому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,80» замінити цифрами «87,16»
-7433- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у двадцять дев’ятому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,80» замінити цифрами «87,16»
-7434- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

576
Сумська:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Сумська....» викласти в редакції:
Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

78,51

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

89,41

-7435- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7436- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

2414

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Сумська….» викласти в редакції:
Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

79,91

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,01

-7437- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Сумська....» викласти в редакції:
Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

73,61

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

83,82

-7438- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Сумська....» викласти в редакції:
Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський, Шосткинський райони 74,31
інші адміністративно-територіальні одиниці
області 84,62
-7439- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

2415

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Сумська....» викласти в редакції:
Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

72,20

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

82,22

-7440- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Сумська....» викласти в редакції:
Сумська:

577
Глухівський, Сумський,
Шосткинський райони
80,26

Роменський,

Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

70,80

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80,63

-7441- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац сорок четвертий підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Глухівський,
Сумський,
Роменський,
Шосткинський
райони 79,21».
-7442- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Глухівський, Сумський, Роменський,
Шосткинський райони 77,11
-7443- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

2416

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-7444- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сорок п’ятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

80,26».

-7445- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тридцять першому рядку
навпроти
«Глухівський,
Сумський,
Роменський, Шосткинський райони»: у
стовпці із заголовком «Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів» цифри «80,26»
замінити цифрами «70,1»
-7446- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац сорок п’ятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

80,26».

-7447- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять першому рядку навпроти
«Глухівський,
Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«80,26» замінити цифрами «70,1»

Відхилено

2417

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7448- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять першому рядку навпроти
«Глухівський,
Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«80,26» замінити цифрами «70,1»
-7449- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

578
інші
адміністративно-територіальні
одиниці області
91,41

Абзац сорок п’ятий підпункту 1 пункту 45
викласти
в
такій
редакції:
«інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 90,21».
-7450- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Сумська....» викласти в редакції:
Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

72,90

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

83,02

-7451- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

інші
адміністративно-територіальні
одиниці області 87,81
-7452- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити

2418

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7453- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац сорок шостий підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

91,41».

-7454- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Сумська....» викласти в редакції:
Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

72,20

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

82,22

-7455- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тридцять другому рядку
навпроти
«інші
адміністративнотериторіальні одиниці області»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «91,41» замінити
цифрами «79,83»
-7456- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац сорок шостий підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:

2419

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

Тернопільська
129,90

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

91,41».

-7457- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять другому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«91,41» замінити цифрами «79,83»
-7458- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять другому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«91,41» замінити цифрами «79,83»
-7459- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

579

Висновки, обґрунтування

Абзац сорок шостий підпункту 1 пункту 45
викласти в такій редакції: «Тернопільська
128,20».
-7460- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Тернопільська....» викласти в редакції:
Тернопільська

127,06

2420

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7461- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Тернопільська....» викласти в
редакції:
Тернопільська

117,99

-7462- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Тернопільська 124,80
-7463- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7464- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сорок сьомий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«Тернопільська

129,90».

-7465- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Тернопільська....» викласти в редакції:
Тернопільська

116,85

-7466- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тридцять третьому рядку
навпроти «Тернопільська»: у стовпці із

Відхилено

2421

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «129,90» замінити
цифрами «113,45»
-7467- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Тернопільська….» викласти в
редакції:
Тернопільська

129,33

-7468- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац сорок сьомий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«Тернопільська

129,90».

-7469- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Тернопільська....» викласти в
редакції:
Тернопільська

120,26

-7470- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять третьому рядку навпроти
«Тернопільська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«129,90» замінити цифрами «113,45»

Відхилено

2422

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7471- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Тернопільська....» викласти в
редакції: Тернопільська 120,26
-7472- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Тернопільська....» викласти в
редакції:
Тернопільська

115,72

-7473- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Тернопільська....» викласти в
редакції:

Тернопільська

114,58

-7474- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять третьому рядку навпроти
«Тернопільська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«129,90» замінити цифрами «113,45»
-7475- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

580
Харківська
99,86

Відхилено

Відхилено

Абзац сорок сьомий підпункту 1 пункту 45
викласти в такій редакції: «Харківська 98,55».

2423

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7476- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Харківська....» викласти в редакції:
Харківська

97,68

-7477- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Харківська....» викласти в редакції:
Харківська

90,70

-7478- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Харківська 95,93
-7479- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7480- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сорок восьмий підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Харківська

99,86».

-7481- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Харківська....» викласти в редакції:
Харківська

89,83

2424

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7482- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тридцять четвертому рядку
навпроти «Харківська»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «99,86» замінити
цифрами «87,21»
-7483- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Харківська….» викласти в редакції:
Харківська

99,42

-7484- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац сорок восьмий підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Харківська

99,86».

-7485- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Харківська....» викласти в редакції:
Харківська

91,57

-7486- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

2425

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять четвертому рядку навпроти
«Харківська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,86» замінити цифрами «87,21»
-7487- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Харківська....» викласти в редакції:
Харківська 92,44
-7488- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Харківська....» викласти в редакції:
Харківська

88,95

-7489- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Харківська....» викласти в редакції:

Харківська

88,08

-7490- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять четвертому рядку навпроти
«Харківська»:

Відхилено

2426

№

Редакція, прийнята в першому читанні

581
Херсонська
99,86

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,86» замінити цифрами «87,21»
-7491- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац сорок восьмий підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Херсонська
98,55».
-7492- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Херсонська....» викласти в редакції:
Херсонська

97,68

-7493- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Херсонська....» викласти в
редакції:
Херсонська

90,70

-7494- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Херсонська 95,93
-7495- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7496- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сорок дев’ятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Херсонська

99,86».

2427

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7497- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Херсонська....» викласти в редакції:
Херсонська

89,83

-7498- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тридцять п’ятому рядку
навпроти «Херсонська»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «99,86» замінити
цифрами «87,21»
-7499- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Херсонська….» викласти в редакції:
Херсонська

99,42

-7500- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац сорок дев’ятий підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Херсонська

99,86».

-7501- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних

2428

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

вод рядок
редакції:
Херсонська

«Херсонська....»

викласти

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в

91,57

-7502- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять п’ятому рядку навпроти
«Херсонська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,86» замінити цифрами «87,21»
-7503- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Херсонська....» викласти в
редакції: Херсонська 92,44
-7504- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Херсонська....» викласти в
редакції:

Херсонська

88,95

-7505- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Херсонська....» викласти в
редакції:

2429

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Херсонська

Хмельницька:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

88,08

-7506- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять п’ятому рядку навпроти
«Херсонська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,86» замінити цифрами «87,21»
-7507- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

582

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Хмельницька....» викласти в редакції:
Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

81,47

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

123,83

-7508- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7509- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Хмельницька….» викласти в редакції:

2430

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

82,92

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

126,04

-7510- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Хмельницька....» викласти в
редакції:
Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

76,38

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

116,09

-7511- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Хмельницька....» викласти в
редакції: Хмельницька: Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,

2431

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський, Шепетівський райони 77,10 інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 117,19
-7512- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Хмельницька....» викласти в
редакції:
Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

74,92

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

113,88

-7513- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Хмельницька....» викласти в
редакції:
Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

73,47

2432

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

583
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький, Полонський, Шепетівський
райони
83,29

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

111,67

-7514- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац п'ятдесятий підпункту 1 пункту 45
викласти в такій редакції: «Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський, Шепетівський райони 82,20».
-7515- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький, Полонський, Шепетівський
райони 80,01
-7516- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7517- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п'ятдесят перший підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

83,29».

-7518- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тридцять сьомому рядку
навпроти «Деражнянський, Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький, Полонський, Шепетівський
райони»: у стовпці із заголовком «Ставка

Відхилено

2433

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

рентної плати, гривень за 100 куб. метрів»
цифри «83,29» замінити цифрами «72,74»
-7519- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац п'ятдесят перший підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:

«Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

83,29».

-7520- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять сьомому рядку навпроти
«Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький, Полонський, Шепетівський
райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«83,29» замінити цифрами «72,74»
-7521- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять сьомому рядку навпроти
«Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький, Полонський, Шепетівський
райони»:

Відхилено

Відхилено

2434

№

Редакція, прийнята в першому читанні

584
інші
адміністративно-територіальні
одиниці області
126,59

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«83,29» замінити цифрами «72,74»
-7522- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац п'ятдесят перший підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції: «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 124,93».
-7523- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

інші
адміністративно-територіальні
одиниці області 121,62
-7524- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-7525- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п'ятдесят другий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

126,59».

-7526- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тридцять восьмому рядку
навпроти
«інші
адміністративнотериторіальні одиниці області»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «126,59» замінити
цифрами «110,56»
-7527- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац п'ятдесят другий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:

2435

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

585

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

126,59».

-7528- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять восьмому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«126,59» замінити цифрами «110,56»
-7529- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять восьмому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«126,59» замінити цифрами «110,56»
-7530- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Хмельницька....» викласти в
редакції:
Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,

75,65

2436

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

114,98

-7531- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Хмельницька....» викласти в редакції:
Хмельницька:

586
Черкаська
72,02

Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

74,92

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

113,88

-7532- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац п'ятдесят другий підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Черкаська
71,08».
-7533- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Черкаська....» викласти в редакції:

2437

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Черкаська

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

70,45

-7534- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Черкаська....» викласти в редакції:
Черкаська

65,42

-7535- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Черкаська 69,19
-7536- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7537- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п'ятдесят третій підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Черкаська

72,02».

-7538- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Черкаська....» викласти в редакції:
Черкаська

64,79

-7539- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тридцять дев’ятому рядку

Відхилено

2438

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

навпроти «Черкаська»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «72,02» замінити
цифрами «62,9»
-7540- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Черкаська….» викласти в редакції:
Черкаська

71,71

-7541- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац п'ятдесят третій підпункту 1 пункту
45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Черкаська

72,02».

-7542- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Черкаська....» викласти в редакції:
Черкаська

66,05

-7543- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять дев’ятому рядку навпроти
«Черкаська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«72,02» замінити цифрами «62,9»
-7544- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Відхилено

2439

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Черкаська....» викласти в редакції:
Черкаська 66,67
-7545- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Черкаська....» викласти в редакції:

Черкаська

64,16

-7546- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Черкаська....» викласти в редакції:

Черкаська

63,53

-7547- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тридцять дев’ятому рядку навпроти
«Черкаська»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«72,02» замінити цифрами «62,9»
-7548- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

587
Чернівецька
116,56

Абзац п'ятдесят третій підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Чернівецька
115,03».
-7549- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2440

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Чернівецька....» викласти в редакції:
Чернівецька

114,02

-7550- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернівецька....» викласти в
редакції:
Чернівецька

105,87

-7551- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Чернівецька 111,98
-7552- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7553- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п'ятдесят четвертий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Чернівецька

116,56».

-7554- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Чернівецька....» викласти в редакції:
Чернівецька

104,85

2441

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7555- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сороковому рядку навпроти
«Чернівецька»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.
метрів» цифри «116,56» замінити цифрами
«101,8»
-7556- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Чернівецька….» викласти в редакції:
Чернівецька

116,05

-7557- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац п'ятдесят четвертий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Чернівецька

116,56».

-7558- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернівецька....» викласти в
редакції:
Чернівецька

106,89

-7559- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

2442

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
сороковому
рядку
навпроти
«Чернівецька»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«116,56» замінити цифрами «101,8»
-7560- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернівецька....» викласти в
редакції: Чернівецька 107,91
-7561- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернівецька....» викласти в
редакції:
Чернівецька

103,84

-7562- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернівецька....» викласти в
редакції:

Чернівецька

102,82

-7563- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Відхилено

2443

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у
сороковому
рядку
навпроти
«Чернівецька»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«116,56» замінити цифрами «101,8»
-7564- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

588
Чернігівська:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-7565- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «Чернігівська….» викласти в редакції:
Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

99,42

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

77,74

-7566- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Розділ І законопроекту новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернігівська....» викласти в
редакції:
Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

91,57

2444

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

71,60

-7567- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернігівська....» викласти в
редакції:
Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський, Ічнянський, Сосницький,
Сновський, Талалаївський райони 92,44 інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 72,28
-7568- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернігівська....» викласти в
редакці:
Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

88,95

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

69,55

-7569- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернігівська...» викласти в
редакції:

2445

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Чернігівська:

589
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський,
Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони
99,86

Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

88,08

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

68,87

-7570- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац п'ятдесят п’ятий підпункту 1 пункту
45 викласти в такій редакції: «Городнянський,
Корюківський, Ічнянський, Сосницький,
Сновський, Талалаївський райони 98,55».
-7571- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський,
Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони 95,93
-7572- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7573- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п'ятдесят шостий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

99,86».

-7574- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сорок другому рядку
навпроти «Городнянський, Корюківський,
Ічнянський,
Сосницький,
Сновський,

Відхилено

2446

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Талалаївський райони»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «99,86» замінити
цифрами «87,21»
-7575- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац п'ятдесят шостий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

590

99,86».

-7576- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сорок другому рядку навпроти
«Городнянський, Корюківський, Ічнянський,
Сосницький,
Сновський,
Талалаївський
райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,86» замінити цифрами «87,21»
-7577- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сорок другому рядку навпроти
«Городнянський, Корюківський, Ічнянський,
Сосницький,
Сновський,
Талалаївський
райони»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,86» замінити цифрами «87,21»
-7578- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2447

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інші
адміністративно-територіальні
одиниці області
78,08

Абзац п'ятдесят шостий підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції: «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області 77,05».
-7579- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

інші
адміністративно-територіальні
одиниці області 75,01
-7580- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-7581- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п'ятдесят сьомий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

78,08».

-7582- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сорок третьому рядку
навпроти
«інші
адміністративнотериторіальні одиниці області»: у стовпці із
заголовком «Ставка рентної плати, гривень за
100 куб. метрів» цифри «78,08» замінити
цифрами «68,19»
-7583- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Абзац п'ятдесят сьомий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«інші адміністративнотериторіальні
одиниці
області

78,08».

-7584- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

2448

№

591

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сорок третьому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«78,08» замінити цифрами «68,19»
-7585- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сорок третьому рядку навпроти «інші
адміністративно-територіальні
одиниці
області»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«78,08» замінити цифрами «68,19»
-7586- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Чернігівська....» викласти в редакції:
Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

97,68

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

76,37

-7587- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

2449

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «Чернігівська....» викласти в
редакції:
Чернігівська:
Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

90,70

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

70,92

-7588- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання
підземних
вод
рядок
«Чернігівська....» викласти в редакції:
Чернігівська:

592

Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

89,83

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

70,24

-7589- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

2450

№

Редакція, прийнята в першому читанні

м. Київ
99,50;

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац п'ятдесят сьомий підпункту 1
пункту 45 викласти в такій редакції: «м. Київ
98,20;».
-7590- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання підземних вод рядок «м.
Київ....» викласти в редакції:
м. Київ

97,33

-7591- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «м. Київ....» викласти в редакції:
м. Київ

90,38

-7592- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

м. Київ 95,59;
-7593- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7594- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац п’ятдесят восьмий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«м. Київ

99,50;».

-7595- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання підземних вод рядок «м.
Київ....» викласти в редакції:

2451

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

м. Київ

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

89,51

-7596- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сорок четвертому рядку
навпроти «м. Київ»: у стовпці із заголовком
«Ставка рентної плати, гривень за 100 куб.
метрів» цифри «99,50;» замінити цифрами
«86,9;»
-7597- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

В пункті 45 розділу І законопроекту в
пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної плати
за спеціальне використання підземних вод
рядок «м. Київ….» викласти в редакції:
м. Київ

99,07

-7598- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац п’ятдесят восьмий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«м. Київ

99,50;».

-7599- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сорок четвертому рядку навпроти «м.
Київ»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,50;» замінити цифрами «86,9;»
-7600- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Відхилено

2452

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «м. Київ....» викласти в редакції: м.
Київ 92,11
-7601- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В пункті 255.5.2 в таблиці
ставок рентної плати за спеціальне
використання підземних вод рядок «м.
Київ....» викласти в редакції:

м. Київ

88,64

-7602- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В пункті 255.5.2 в таблиці ставок рентної
плати за спеціальне використання підземних
вод рядок «м. Київ....» викласти в редакції:

м. Київ

593

87,77

-7603- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.2 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сорок четвертому рядку навпроти «м.
Київ»:
у стовпці із заголовком «Ставка рентної
плати, гривень за 100 куб. метрів» цифри
«99,50;» замінити цифрами «86,9;»
-7604- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Відхилено

у пункті 43 Розділу І (щодо статті 255):
у підпункті 1 підпункт 255.5.2. викласти у
такій редакції:

2453

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«255.5.2. за
підземних вод:

спеціальне

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

використання

Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

123,18

м. Севастополь

123,18

Область:
Вінницька

106,46

Волинська

109,97

Дніпропетровська

93,29

Донецька

126,59

Житомирська

106,46

Закарпатська

69,95

Запорізька

101,54

Івано-Франківська

129,90

Київська:

84,35

Кіровоградська

123,18

Львівська

96,63

Луганська

139,84

Миколаївська

139,84

Одеська

116,56

Полтавська

76,14

Рівненська

92,85

Сумська

85,83

Тернопільська

129,90

2454

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Харківська

99,86

Херсонська

99,86

Хмельницька

104,93

Черкаська

72,02

Чернівецька

116,56

Чернігівська

88,96

м. Київ

99,50

»
-7605- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1. У підпункті 1) пункту 45 Розділу 1
ставки рентної плати за спеціальне
використання підземних вод (підпункт
255.5.2. Кодексу) викласти в такій редакції:
Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

117,26

м. Севастополь

117,26

Область:
Вінницька

101,35

Волинська

104,68

Дніпропетровська

88,81

Донецька

120,51

Житомирська

101,35

Закарпатська

66,59

Запорізька:

Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

101,35

2455

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

91,99

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

158,51

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88,81

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

73,67

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

86,93

Кіровоградська

117,26

Львівська

91,99

-7606- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Миколаївська

133,12

Одеська

110,96

Відхилено

Полтавська:

2456

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

68,56

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

76,41

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,
Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони

81,78

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

95,00

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

76,41

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

87,01

Тернопільська

123,66

Харківська

95,06

Херсонська

95,06

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,

79,29

2457

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

120,51

Черкаська

68,56

Чернівецька

110,96

Чернігівська:

-7607- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

594

255.5.3. для потреб гідроенергетики —
12,95 гривні за 10 тис. куб. метрів води,

Городнянський,
Корюківський,
Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони

95,06

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

74,33

м. Київ

94,72

-7608- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

Відхилено

2458

№

Редакція, прийнята в першому читанні

пропущеної
через
гідроелектростанцій;

турбіни

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишити в чинній редакції
-7609- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361),
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Лабазюк С. П. (р.к. №389),
Чайківський І. А. (р.к. №366),
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.

Відхилено

-7610- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

255.5.3. для потреб гідроенергетики —
12,44 гривні за 10 тис. куб. метрів води,
пропущеної
через
турбіни
гідроелектростанцій;
-7611- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7612- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 255.5.3 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції: для потреб гідроенергетики —
11,50 гривні за 10 тис. куб. метрів води.
-7613- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзац п’ятдесят дев’ятий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«255.5.3. для потреб гідроенергетики —
12,95 гривні за 10 тис. куб. метрів води,
пропущеної
через
турбіни
гідроелектростанцій;».
-7614- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 45
розділу І цифри «12,95» замінити цифрами
«11,88».
-7615- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2459

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 255.5.3 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «12,95» замінити
цифрами «11,31»
-7616- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац п’ятдесят дев’ятий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«255.5.3. для потреб гідроенергетики —
12,95 гривні за 10 тис. куб. метрів води,
пропущеної
через
турбіни
гідроелектростанцій;».
-7617- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 45
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції: «255.5.3. для потреб гідроенергетики
- 12,0 гривні за 10 тис. куб. метрів води,
пропущеної
через
турбіни
гідроелектростанцій;»;
-7618- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

255.5.3. для потреб гідроенергетики - 11,31
гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної
через турбіни гідроелектростанцій;
-7619- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.3 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «12,95» замінити
цифрами «11,31»
-7620- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 255.5.3. пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«255.5.3. для потреб гідроенергетики 12,11 гривні за 10 тис. куб. метрів води,
пропущеної
через
турбіни
гідроелектростанцій;».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2460

№

595

Редакція, прийнята в першому читанні

255.5.4. для потреб водного транспорту з
усіх річок, крім Дунаю:

Пропозиції та поправки до проекту

-7621- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.3 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «12,95» замінити
цифрами «11,31»
-7622- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити
-7623- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 255.5.4 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції: для потреб водного транспорту
з усіх річок, крім Дунаю:
для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, 0,1945 гривні за 1 тоннаж - добу експлуатації;
для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, — 0,0220 гривні за 1 місце —
добу експлуатації;
-7624- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац шістдесятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«255.5.4. для потреб водного транспорту з
усіх річок, крім Дунаю:
для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, —
0,2219 гривні за 1 тоннаж — добу
експлуатації;».
-7625- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 45
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції:
«255.5.4. для потреб водного транспорту з
усіх річок, крім Дунаю:
для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,2
гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

2461

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, - 0,022 гривні за 1 місце-добу
експлуатації;
-7626- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

596

для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, —
0,2219 гривні за 1 тоннаж — добу
експлуатації;

255.5.4. для потреб водного транспорту з
усіх річок, крім Дунаю:
для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, 0,1938 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, - 0,0215 гривні за 1 місцедобу експлуатації;
-7627- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 255.5.4. пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«255.5.4. для потреб водного транспорту з
усіх річок, крім Дунаю:
для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, 0,1941 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, - 0,0213 гривні за 1 місцедобу експлуатації;».
-7628- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)
для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, —
0,2132 гривні за 1 тоннаж — добу
експлуатації;
-7629- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-7630- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац шістдесятий підпункту 1 пункту 45
Розділу І викласти в такій редакції:
«255.5.4. для потреб водного транспорту з
усіх річок, крім Дунаю: для вантажного
самохідного і несамохідного флоту, що

2462

№

597

Редакція, прийнята в першому читанні

для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, — 0,0246 гривні за 1 місце —
добу експлуатації;

Пропозиції та поправки до проекту

експлуатується, — 0,2219 гривні за 1 тоннаж
— добу експлуатації;».
-7631- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 45
розділу І цифри «0,2219» замінити цифрами
«0,2035».
-7632- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці другому підпункту 255.5.4 пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту цифри «0,2219»
замінити цифрами «0,1938»
-7633- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці другому підпункту 255.5.4 пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту цифри «0,2219»
замінити цифрами «0,1938»
-7634- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці другому підпункту 255.5.4 пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту цифри «0,2219»
замінити цифрами «0,1938»
-7635- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)
для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, — 0,02327 гривні за 1 місце
— добу експлуатації;
-7636- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-7637- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац шістдесят перший підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:

2463

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, — 0,0246 гривні за 1 місце —
добу експлуатації;»
-7638- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
В абзаці сьомому підпункту 1 пункту 45
розділу І цифри «0,0215» замінити цифрами
«0,0226».
-7639- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці третьому підпункту 255.5.4
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«0,0246» замінити цифрами «0,0215»
-7640- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

598

255.5.5. для потреб рибництва:

Абзац шістдесят перший підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«для
пасажирського
флоту,
що
експлуатується, — 0,0246 гривні за 1 місце —
добу експлуатації;»
-7641- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці третьому підпункту 255.5.4
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«0,0246» замінити цифрами «0,0215»
-7642- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці третьому підпункту 255.5.4
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«0,0246» замінити цифрами «0,0215»
-7643- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити

2464

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7644- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 255.5.5 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції: для потреб рибництва:
60,77 гривні за 10 тис. куб. метрів
поверхневої води;
75,40 гривні за 10 тис куб. метрів підземної
води;
-7645- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

599

67,97 гривні за 10 тис. куб. метрів
поверхневої води;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзаци шістдесят другий, шістдесят
третій підпункту 1 пункту 45 Розділу І
викласти в такій редакції:
«255.5.5. для потреб рибництва:
67,97 гривні за 10 тис. куб. метрів
поверхневої води;».
-7646- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац сьомий підпункту 1 пункту 45
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції:
«255.5.5. для потреб рибництва: 60,0
гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
72,0 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної
води;
-7647- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

255.5.5. для потреб рибництва:
59,36 гривні за 10 тис. куб. метрів
поверхневої води;
71,36 гривні за 10 тис. куб. метрів
підземної води;
-7648- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

65,30 гривні за 10 тис. куб. метрів
поверхневої води;
-7649- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7650- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

2465

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзаци шістдесят другий, шістдесят третій
підпункту 1 пункту 45 Розділу І викласти в
такій редакції:
«255.5.5. для потреб рибництва: 67,97
гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої
води;».
-7651- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
В абзаці дев’ятому підпункту 1 пункту 45
розділу І цифри «69,97» замінити цифрами
«62,33».
-7652- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці другому підпункту 255.5.5 пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту цифри «67,97»
замінити цифрами «59,36»
-7653- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці другому підпункту 255.5.5 пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту цифри «67,97»
замінити цифрами «59,36»
-7654- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
В абзаці першому підпункту 255.5.5.
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України слова, цифри, та знаки «67,97 гривні
за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;»
замінити словами, цифрами та знаками «60,34
гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої
води;».
-7655- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці другому підпункту 255.5.5 пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2466

№

600

Редакція, прийнята в першому читанні

81,71 гривні за 10 тис куб. метрів підземної
води;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

в редакції законопроекту цифри «67,97»
замінити цифрами «59,36»
-7656- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції
-7657- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361),
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Лабазюк С. П. (р.к. №389),
Чайківський І. А. (р.к. №366),
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-7658- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

78,50 гривні за 10 тис куб. метрів підземної
води;
-7659- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7660- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзац шістдесят четвертий, шістдесят
третій підпункту 1 пункту 45 Розділу І
викласти в такій редакції:
«81,71 гривні за 10 тис куб. метрів
підземної води;».
-7661- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
В абзаці десятому підпункту 1 пункту 45
розділу І цифри «81,71» замінити цифрами
«74,93».
-7662- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці третьому підпункту 255.5.5
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«81,71» замінити цифрами «71,36»
-7663- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2467

№

601

Редакція, прийнята в першому читанні

255.5.6. за воду, що входить виключно до
складу напоїв:

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац шістдесят четвертий, шістдесят
третій підпункту 1 пункту 45 Розділу І
викласти в такій редакції:
«81,71 гривні за 10 тис куб. метрів
підземної води;».
-7664- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці третьому підпункту 255.5.5
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«81,71» замінити цифрами «71,36»
-7665- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
В абзаці другому підпункту 255.5.5. пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
слова, цифри, та знаки «81,71 гривні за 10 тис
куб. метрів підземної води;» замінити
словами, цифрами та знаками «76,42 гривні за
10 тис куб. метрів підземної води;».
-7666- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці третьому підпункту 255.5.5
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«81,71» замінити цифрами «71,36»
-7667- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-7668- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 255.5.6 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції: за воду, що входить виключно
до складу напоїв:
57,21 гривні за 1 куб. метр поверхневої
води;
66,41 гривні за 1 куб. метр підземної води;

Відхилено

2468

№

602

Редакція, прийнята в першому читанні

63,22 гривні за 1 куб. метр поверхневої
води;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7669- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзаци шістдесят п’ятий, шістдесят
шостий підпункту 1 пункту 45 Розділу І
викласти в такій редакції:
«255.5.6. за воду, що входить виключно до
складу напоїв:
63,22 гривні за 1 куб. метр поверхневої
води;».
-7670- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 1 пункту 45
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції:
«255.5.6. за воду, що входить виключно до
складу напоїв: 57,0 гривні за 1 куб. метр
поверхневої води; 65,0 гривні за 1 куб. метр
підземної води;»;
-7671- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

255.5.6. за воду, що входить виключно до
складу напоїв:
55,21 гривні за 1 куб. метр поверхневої
води;
64,39 гривні за 1 куб. метр підземної води;
-7672- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

60,73 гривні за 1 куб. метр поверхневої
води;
-7673- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-7674- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзаци шістдесят п’ятий, шістдесят
шостий підпункту 1 пункту 45 Розділу І
викласти в такій редакції:
«255.5.6. за воду, що входить виключно до
складу напоїв:
63,22 гривні за 1 куб. метр поверхневої
води;».
-7675- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Відхилено

2469

№

603

Редакція, прийнята в першому читанні

73,73 гривні за 1 куб. метр підземної води;

Пропозиції та поправки до проекту

В абзаці дванадцятому підпункту 1 пункту
45 розділу І цифри «63,22» замінити цифрами
«57,97».
-7676- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці другому підпункту 255.5.6 пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту цифри «63,22»
замінити цифрами «55,21»
-7677- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці другому підпункту 255.5.6 пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту цифри «63,22»
замінити цифрами «55,21»
-7678- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
В абзаці першому підпункту 255.5.6.
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України слова, цифри, та знаки «63,22 гривні
за 1 куб. метр поверхневої води;» замінити
словами, цифрами та знаками «57,13 гривні за
1 куб. метр поверхневої води;».
-7679- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці другому підпункту 255.5.6 пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту цифри «63,22»
замінити цифрами «55,21»
-7680- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

70,83 гривні за 1 куб. метр підземної води;
-7681- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7682- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

2470

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

230. Абзац шістдесят сьомий, шістдесят
третій підпункту 1 пункту 45 Розділу І
викласти в такій редакції:
«73,73 гривні за 1 куб. метр підземної
води;».
-7683- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
В абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту
45 розділу І цифри «73,73» замінити цифрами
«67,61».
-7684- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У абзаці третьому підпункту 255.5.6
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«73,73» замінити цифрами «64,39»
-7685- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац шістдесят сьомий, шістдесят третій
підпункту 1 пункту 45 Розділу І викласти в
такій редакції:
«73,73 гривні за 1 куб. метр підземної
води;».
-7686- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У абзаці третьому підпункту 255.5.6
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«73,73» замінити цифрами «64,39»
-7687- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
В абзаці другому підпункту 255.5.6. пункту
255.5 статті 255 Податкового кодексу України
слова, цифри, та знаки «73,73 гривні за 1 куб.
метр підземної води;» замінити словами,
цифрами та знаками «68,24 гривні за 1 куб.
метр поверхневої води;».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2471

№
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Редакція, прийнята в першому читанні

255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну
воду — 14,64 гривні за 100 куб. метрів води.”;

Пропозиції та поправки до проекту

-7688- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У абзаці третьому підпункту 255.5.6
пункту 255.5 статті 255 Податкового кодексу
України в редакції законопроекту цифри
«73,73» замінити цифрами «64,39»
-7689- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)
255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну
воду — 14,07 гривні за 100 куб. метрів води.”;
-7690- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-7691- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 255.5.7 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції: за шахтну, кар’єрну та
дренажну воду — 13,01 гривні за 100 куб.
метрів води.
-7692- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзац шістдесят восьмий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну
воду — 14,64 гривні за 100 куб. метрів води.;».
-7693- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
В абзаці чотирнадцятому підпункту 1
пункту 45 розділу І цифри «14,64» замінити
цифрами «13,42».
-7694- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 255.5.7 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «14,64» замінити
цифрами «12,79»
-7695- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2472

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац шістдесят восьмий підпункту 1
пункту 45 Розділу І викласти в такій редакції:
«255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну
воду — 14,64 гривні за 100 куб. метрів води.;».
-7696- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 45
Розділу I законопроекту викласти в такій
редакції:
«255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну
воду - 14,0 гривні за 100 куб. метрів води.»;
-7697- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну
воду - 12,79 гривні за 100 куб. метрів води.
-7698- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 255.5.7 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «14,64» замінити
цифрами «12,79»
-7699- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
після підпункту 1 доповнити підпунктом
такого змісту:
«2) пункт 255.7 викласти у такій редакції:
«255.7. Житлово-комунальні підприємства
застосовують до ставок рентної плати
коефіцієнт 0,3 в частині обсягів води
технологічних нормативів використання
питної води, визначених відповідно до
законодавства про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення.»».
У зв’язку з цим підпункт 2 вважати
підпунктом 3;
-7700- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 255.5.7 пункту 255.5 статті 255
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту цифри «14,64» замінити
цифрами «12,79»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2473

№

605

Редакція, прийнята в першому читанні

2) пункт 255.8 виключити.

Пропозиції та поправки до проекту

-7701- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Підпункт 2 пункту 45 Розділу І
законопроекту виключити.
-7702- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.
№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.
Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич
О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)
пункти 255.4.9. та 255.8 статті 255
Податкового кодексу України виключити
-7703- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункт 255.8 статті 255 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
викласти в наступній редакції: «255.8. За
спеціальне використання води з лиманів до
платників рентної плати застосовується
ставка у розмірі 63,97 гривень за 100 куб.
метрів.»
-7704- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 45 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.

2474

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7705- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту пункту 45 Розділу І
виключити
-7706- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

підпункт 2 пункту 45 Розділу
законопроекту виключити;
-7707- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

пункт 45 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
"45. У статті 255:
1) підпункти 255.5.1 —255.5.7 пункту
255.5 викласти в такій редакції: "255.5.1. за
спеціальне використання поверхневих вод:
Район річкових басейнів

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Район
Дніпро

басейну

річки

64

Район басейну
Дністер

річки

35

Район
Дунай

басейну

річки

24

Район басейну
Південний Буг

річки

79

Район басейну річки Дон

114

Район
Вісла

басейну

річки

35

Район
Криму

басейну

річок

117

Район басейну
Причорномор’я

річок

140

Район басейну
Приазов’я

річок

140;

255.5.2. за
підземних вод:

спеціальне

використання

2475
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Найменування регіону

Ставка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка
Крим
(крім
м.
Севастополя)

108

м. Севастополь

108

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Область:
Вінницька

93

Волинська

96

Дніпропетровська

82

Донецька

111

Житомирська

93

Закарпатська

62

Запорізька:
Веселівський,
Мелітопольський,
Приазовський,
Якимівський райони

93

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

85

Івано-Франківська:
Богородчанський,
Верховинський,
Долинський, Косівський,
Надвірнянський,
Рожнятівський райони

146

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

82

2476

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Київська:
Білоцерківський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Іванківський,
Кагарлицький,
КиєвоСвятошинський,
Макарівський,
Миронівський,
Обухівський, Поліський
райони

68

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80

Кіровоградська

108

Львівська

85

Луганська

123

Миколаївська

123

Одеська

102

Полтавська:
Великобагачанський,
Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький,
Лубенський,
Миргородський,
Новосанжарський,
Решетилівський,
Хорольський,
Шишацький райони

63

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

71

Рівненська:
Володимирецький,
Здолбунівський,

75

2477

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Костопільський,
Рівненський,
Сарненський,
Острозький райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

88

Сумська:
Глухівський, Сумський,
Роменський,
Шосткинський райони

71

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

80

Тернопільська

114

Харківська

88

Херсонська

88

Хмельницька:
Деражнянський,
Красилівський,
Летичівський,
Старокостянтинівський,
Хмельницький,
Полонський,
Шепетівський райони

73

інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

111

Черкаська

63

Чернівецька

102

Чернігівська
Городнянський,
Корюківський,

88
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Ічнянський, Сосницький,
Сновський,
Талалаївський райони
інші
адміністративнотериторіальні
одиниці
області

69

м. Київ

87;

255.5.3. для потреб гідроенергетики — 12
гривень за 10 тис. куб. метрів води,
пропущеної
через
турбіни
гідроелектростанцій;
255.5.4. для потреб водного транспорту з
усіх річок, крім Дунаю:
для
вантажного
самохідного
і
несамохідного флоту, що експлуатується, —
0,2 гривні за 1 тоннаж — добу експлуатації;
255.5.5. для потреб рибництва: 60 гривень
за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
72 гривні за 10 тис куб. метрів підземної
води;
255.5.6. за воду, що входить виключно до
складу напоїв:
56 гривень за 1 куб. метр поверхневої води;
65 гривень за 1 куб. метр підземної води;
255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну
воду — 13 гривень за 100 куб. метрів води";
2) пункт 255.8 виключити";
-7708- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 45 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 255.8 викласти в такій редакції:
«255.8. За умови використання води з
лиманів
платниками
рентної
плати
застосовується
ставка
рентної
плати,
встановлена за спеціальне використання
поверхневих вод відповідно до показника
"Інші водні об’єкти", зазначеного у підпункті
255.5.1 пункту 255.5 цієї статті.»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7709- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункт 255.8 статті 255 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
викласти в наступній редакції:
«255.8. За спеціальне використання води з
лиманів до платників рентної плати
застосовується ставка у розмірі 63,97 гривень
за 100 куб. метрів.»
-7710- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 2 пункту 45 Розділу І
законопроекту – виключити.
-7711- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 45 розділу І слова та цифри:
«Район басейну річки
Дніпро

75,53

Район басейну
Дністер

річки

39,90

Район
Дунай

басейну

річки

29,96

Район басейну
Південний Буг

річки

89,87

Район басейну річки Дон

129,90

Район
Вісла

басейну

річки

39,90

Район
Криму

басейну

річок

133,19

Район басейну
Причорномор’я

річок

159,91

Район басейну
Приазов’я

річок

159,91;»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

замінити словами та цифрами:
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№

606

Редакція, прийнята в першому читанні

46. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій
редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

«Район басейну річки
Дніпро

71,75

Район басейну
Дністер

річки

37,91

Район
Дунай

басейну

річки

28,46

Район басейну
Південний Буг

річки

85,38

Район басейну річки Дон

123,41

Район
Вісла

басейну

річки

37,91

Район
Криму

басейну

річок

126,53

Район басейну
Причорномор’я

річок

151,91

Район басейну
Приазов’я

річок

151,91;»,

Висновки, обґрунтування

-7712- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункт 255.8 статті 255 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
викласти в наступній редакції: «255.8. За
спеціальне використання води з лиманів до
платників рентної плати застосовується
ставка у розмірі 63,97 гривень за 100 куб.
метрів.»
-7713- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Пункт 46 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
76. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій
редакції:
“256.3. Ставки рентної плати за спеціальне
використання
лісових
ресурсів
встановлюються у таких розмірах:

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

76. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій
редакції:
“256.3. Ставки рентної плати за спеціальне
використання
лісових
ресурсів
встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних
лісових порід:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

256.3.1. за заготівлю деревини основних
лісових порід:

Найм
енува
ння
лісов
ої
пород
и

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини,
гривень
ділової (без кори)

велик
ої

дров’
яної
(з
коро
ю)

196,20

велик
ої

серед
ньої

дрібн
ої

196,20

75,66

8,24

Перший пояс лісів
Сосна

серед
ньої

дрібн
ої

135,5
7

44,57

10,29

8,24

Модр
ина

117,19

75,66

Ялин
а,
ялиця

280,2
8

239,80

91,78

10,37

Дуб
(крім
дуба
корко
вого)

800,3
9

382,48

128,5
6

13,47

Ясен,
клен
(крім
явора
)

300,1
2

255,05

128,5
6

13,47

Бук

575,3
3

368,60

123,3
9

11,43

Берез
а,
вільх
а
чорна
, граб
звича
йний,

43,54

38,91

29,53

10,29

Перший пояс лісів
Сосна

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
Найм
Ставка за 1 щільний куб. метр деревини,
енува
гривень
ння
ділової (без кори)
дров’
лісов
яної
ої
(з
пород
коро
и
ю)

304,6
0
Модр
ина

135,5
7

117,19

44,57

10,29

Ялин
а,
ялиця

280,2
8

239,80

91,78

10,37

Дуб
(крім
дуба
корко
вого)

800,3
9

382,48

128,5
6

13,47

Ясен,
клен
(крім
явора
)

300,1
2

255,05

128,5
6

13,47

Бук

575,3
3

368,60

123,3
9

11,43

Берез
а,
вільх
а
чорна

43,54

38,91

29,53

10,29

304,6
0
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

, граб
звича
йний,
в’яз,
липа
Осик
а,
вільх
а сіра,
топол
я

26,48

21,77

17,20

7,27

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
в’яз,
липа
Осик
а,
вільх
а сіра,
топол
я

26,48

21,77

17,20

7,27

Другий пояс лісів
Сосна

256,0
3

165,74

64,26

7,27

Другий пояс лісів
Сосна

256,0
3

165,74

64,26

7,27

Модр
ина

117,1
9

99,09

38,32

9,37

Модр
ина

117,1
9

99,09

38,32

9,37

Ялин
а,
ялиця

236,8
0

202,15

78,49

8,86

Ялин
а,
ялиця

236,8
0

202,15

78,49

8,86

675,9
7

326,62

Дуб
(крім
дуба
корко
вого)

675,9
7

326,62

Дуб
(крім
дуба
корко
вого)

253,4
6

217,71

107,7
6

10,29

Ясен,
клен
(крім
явора
)

253,4
6

Ясен,
клен
(крім
явора
)
Бук

488,3
4

312,61

104,7
3

9,37

Бук

488,3
4

312,61

104,7
3

9,37

37,34

31,14

24,87

8,24

Берез
а,
вільх
а
чорна
, граб
звича
йний,

37,34

31,14

24,87

8,24

Берез
а,
вільх
а
чорна
, граб
звича
йний,
в’яз,
липа

10,29
107,7
6

217,71

107,7
6

10,29

10,29
107,7
6
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

в’яз,
липа
Осик
а,
вільх
а сіра,
топол
я

21,77

20,22

15,56

6,21;

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових
порід:

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових
порід:
Найм
енува
ння
лісов
ої
пород
и

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
Осик
21,77
20,22
15,56
6,21;
а,
вільх
а сіра,
топол
я

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини,
гривень
ділової (без кори)

велик
ої

дров’
яної
(з
коро
ю)

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини,
гривень
ділової (без кори)

велик
ої

дров’
яної
(з
коро
ю)
серед
ньої

дрібн
ої

серед
ньої

дрібн
ої

Перший пояс лісів
Самш
ит

1401,
06

1197,37

598,1
6

13,47

Барха
т,
горіх

872,4
2

746,43

373,2
5

13,47

Груш
а,
кизил
, явір

699,8
0

598,72

299,5
9

13,47

Абри
кос,
вишн
я,
яліве
ць,
обліп
иха,
слива
(крім
терну
),
чере

522,5
2

446,31

222,9
3

13,47

Перший пояс лісів
Самш
ит

1401,
06

1197,37

598,1
6

13,47

Барха
т,
горіх

872,4
2

746,43

373,2
5

13,47

Груш
а,
кизил
, явір

699,8
0

598,72

299,5
9

13,47

Абри
кос,
вишн
я,
яліве
ць,
обліп
иха,
слива
(крім
терну

522,5
2

446,31

Найм
енува
ння
лісов
ої
пород
и

222,9
3

13,47

2484

№
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

),
чере
шня,
шовк
овиця
,
яблун
я
Кашт
ан,
дуб
корко
вий

436,9
3

Барба
рис,
гледи
чія,
кипар
ис,
шипш
ина

348,3
3

Акаці
я,
брусл
ина,
бирю
чина,
глід,
граб
східн
ий,
тамар
икс,
калин
а,
круш
ина,
ліщин
а,
гороб
ина,
бузок
,
скумп
ія,
свиди

261,2
5

373,25

298,59

223,93

186,5
9

149,2
7

112,0
0

13,47

13,47

13,47

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
шня,
шовк
овиця
,
яблун
я
Кашт
ан,
дуб
корко
вий

436,9
3

373,25

186,5
9

13,47

Барба
рис,
гледи
чія,
кипар
ис,
шипш
ина

348,3
3

298,59

149,2
7

13,47

Акаці
я,
брусл
ина,
бирю
чина,
глід,
граб
східн
ий,
тамар
икс,
калин
а,
круш
ина,
ліщин
а,
гороб
ина,
бузок
,
скумп
ія,
свиди
на,
терен,

261,2
5

223,93

112,0
0

13,47

2485

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

на,
терен,
черем
ха
Верба
,
чагар
ники
(крім
зазна
чених
в
інших
позиц
іях)

87,07

74,67

37,34

7,27

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
черем
ха
Верба
,
чагар
ники
(крім
зазна
чених
в
інших
позиц
іях)

87,07

74,67

37,34

7,27

Другий пояс лісів

Другий пояс лісів
Самш
ит

1186,
52

1013,87

Барха
т,
горіх

743,2
7

634,51

Груш
а,
кизил
, явір

593,9
8

506,96

Абри
кос,
вишн
я,
яліве
ць,
обліп
иха,
слива
(крім
терну
),
чере
шня,
шовк
овиця
,

444,7
6

1186,
52

1013,87

317,2
6

10,29

254,0
1

10,29

190,6
8

10,29

10,29

Барха
т,
горіх

743,2
7

634,51

317,2
6

10,29

Груш
а,
кизил
, явір

593,9
8

506,96

254,0
1

10,29

Абри
кос,
вишн
я,
яліве
ць,
обліп
иха,
слива
(крім
терну
),
чере
шня,
шовк
овиця
,

444,7
6

381,00

190,6
8

10,29

508,0
0

10,29
508,0
0

381,00

Самш
ит
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

яблун
я

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
яблун
я

Кашт
ан,
дуб
корко
вий

371,6
2

318,80

158,6
2

10,29

Кашт
ан,
дуб
корко
вий

371,6
2

318,80

158,6
2

10,29

Барба
рис,
гледи
чія,
кипар
ис,
шипш
ина

297,0
9

253,46

126,4
4

10,29

Барба
рис,
гледи
чія,
кипар
ис,
шипш
ина

297,0
9

253,46

126,4
4

10,29

Акаці
я,
брусл
ина,
бирю
чина,
глід,
граб
східн
ий,
тамар
икс,
калин
а,
круш
ина,
ліщин
а,
гороб
ина,
бузок
,
скумп
ія,
свиди
на,
терен,
черем
ха

222,3
7

189,75

95,38

10,29

Акаці
я,
брусл
ина,
бирю
чина,
глід,
граб
східн
ий,
тамар
икс,
калин
а,
круш
ина,
ліщин
а,
гороб
ина,
бузок
,
скумп
ія,
свиди
на,
терен,
черем
ха

222,3
7

189,75

95,38

10,29

2487

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Верба
,
чагар
ники
(крім
зазна
чених
в
інших
позиц
іях)

74,67

63,68

32,17

Висновки, обґрунтування
6,21”.

-7714- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291)
Пункт 46 розділу І викласти в такій:
"46. Статтю 256 виключити".
-7715- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
Верба 74,67
63,68
32,17
6,21”.
,
чагар
ники
(крім
зазна
чених
в
інших
позиц
іях)

Відхилено

Відхилено

Пункт 46 розділу I виключити.
-7716- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-7717- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 46 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-7718- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 46 розділу І проекту виключити;
-7719- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 46 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій
редакції:
«256.3. Ставки рентної плати за спеціальне
використання
лісових
ресурсів
встановлюються у таких розмірах
256.3.1. за заготівлю деревини основних
лісових порід:

2488

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Найм
енува
ння
лісов
ої
пород
и

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини,
гривень
ділової (без кори)
дров’
яної
(з
коро
ю)
велик
ої

серед
ньої

дрібн
ої

Перш
ий
пояс
лісів
Сосна

266,0
3

171,35

66,08

7,20

Модр
ина

118,4
0

102,35

38,93

8,99

Ялин
а,
ялиця

244,7
9

209,43

80,16

9,06

Дуб
(крім
дуба
корко
вого)

699,0
3

334,04

112,2
8

11,76

Ясен,
клен
(крім
явора
)

262,1
1

222,75

112,2
8

11,76

Бук

502,4
7

321,92

107,7
6

9,98

Берез
а,
вільх
а
чорна
, граб
звича

38,03

33,98

25,79

8,99

2489

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

йний,
в’яз,
липа
Осик
а,
вільх
а сіра,
топол
я

23,13

19,01

15,02

6,35

Сосна

223,6
1

144,75

56,12

6,35

Модр
ина

102,3
5

86,54

33,47

8,18

Ялин
а,
ялиця

206,8
1

176,55

68,55

7,74

Дуб
(крім
дуба
корко
вого)

590,3
7

285,26

94,11

8,99

Ясен,
клен
(крім
явора
)

221,3
6

190,14

94,11

8,99

Бук

426,5
0

273,02

91,47

8,18

Берез
а,
вільх
а
чорна
, граб
звича
йний,

32,61

27,20

21,72

7,20

Друг
ий
пояс
лісів

2490

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в’яз,
липа
Осик
а,
вільх
а сіра,
топол
я

19,01

17,66

13,59

5,42;

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових
порід:
Найм
енува
ння
лісов
ої
пород
и

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини,
гривень
ділової (без кори)
дров’
яної
(з
коро
ю)
велик
ої

серед
ньої

дрібн
ої

Перш
ий
пояс
лісів
Самш
ит

1223,
63

1045,74

522,4
1

11,76

Барха
т,
горіх

761,9
4

651,90

325,9
8

11,76

Груш
а,
кизил
, явір

611,1
8

522,90

261,6
5

11,76

Абри
кос,
вишн
я,
яліве
ць,
обліп

456,3
5

389,79

194,7
0

11,76

2491

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

иха,
слива
(крім
терну
),
чере
шня,
шовк
овиця
,
яблун
я
Кашт
ан,
дуб
корко
вий

381,6
0

325,98

162,9
6

11,76

Барба
рис,
гледи
чія,
кипар
ис,
шипш
ина

304,2
2

260,78

130,3
7

11,76

Акаці
я,
брусл
ина,
бирю
чина,
глід,
граб
східн
ий,
тамар
икс,
калин
а,
круш
ина,
ліщин
а,
гороб
ина,
бузок

228,1
7

195,57

97,82

11,76

2492

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

,
скумп
ія,
свиди
на,
терен,
черем
ха
Верба
,
чагар
ники
(крім
зазна
чених
в
інших
позиц
іях)

76,04

65,21

32,61

6,35

1036,
26

885,48

443,6
7

8,99

Барха
т,
горіх

649,1
4

554,16

277,0
8

8,99

Груш
а,
кизил
, явір

518,7
6

442,76

221,8
4

8,99

Абри
кос,
вишн
я,
яліве
ць,
обліп
иха,
слива
(крім

388,4
4

332,75

166,5
3

8,99

Друг
ий
пояс
лісів
Самш
ит

2493

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

терну
),
чере
шня,
шовк
овиця
,
яблун
я
Кашт
ан,
дуб
корко
вий

324,5
6

278,43

138,5
3

8,99

Барба
рис,
гледи
чія,
кипар
ис,
шипш
ина

259,4
7

221,36

110,4
3

8,99

Акаці
я,
брусл
ина,
бирю
чина,
глід,
граб
східн
ий,
тамар
икс,
калин
а,
круш
ина,
ліщин
а,
гороб
ина,
бузок
,
скумп
ія,

194,2
1

165,72

83,30

8,99

2494

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

свиди
на,
терен,
черем
ха
Верба
,
чагар
ники
(крім
зазна
чених
в
інших
позиц
іях)

65,21

55,62

28,10

5,42

-7720- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 46 Розділу І законопроекту –
виключити.
607
608

“256.3. Ставки рентної плати за спеціальне
використання
лісових
ресурсів
встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних
лісових порід:

-7721- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

В абзаці третьому пункту 46 розділу І
слова та цифри:
"Перши
й пояс
лісів
Сосна

304,60

196,20

75,66

8,24

Модрин
а

135,57

117,19

44,57

10,29

Ялина,
ялиця

280,28

239,80

91,78

10,37

Дуб
(крім
дуба

800,39

382,48

128,56

13,47

2495

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

корково
го)
Ясен,
клен
(крім
явора)

300,12

255,05

128,56

13,47

Бук

575,33

368,60

123,39

11,43

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, вяз,
липа

43,54

38,91

29,53

10,29

Осика,
вільха
сіра,
тополя

26,48

21,77

17,20

7,27

Сосна

256,03

165,74

64,26

7,27

Модрин
а

117,19

99,09

38,32

9,37

Ялина,
ялиця

236,80

202,15

78,49

8,86

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

675,97

326,62

107,76

10,29

Ясен,
клен
(крім
явора)

253,46

217,71

107,76

10,29

Бук

488,34

312,61

104,73

9,37

Береза,
вільха

37,34

31,14

24,87

8,24

Другий
пояс
лісів

2496

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа
Осика,
вільха
сіра,
тополя

21,77

20,22

15,56

6,21;"

замінити словами та цифрами:
"Перши
й пояс
лісів
Сосна

279,33

179,92

69,38

7,56

Модрин
а

124,32

107,47

40,88

9,44

Ялина,
ялиця

257,03

219,90

84,17

9,51

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

733,98

350,74

117,89

12,35

Ясен,
клен
(крім
явора)

275,22

233,89

117,89

12,35

Бук

527,59

338,02

113,15

10,48

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн

39,93

35,68

27,08

9,44

2497

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ий, в’яз,
липа
Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,29

19,96

15,77

6,67

Сосна

234,79

151,99

58,93

6,67

Модрин
а

107,47

90,87

35,14

8,59

Ялина,
ялиця

217,15

185,38

71,98

8,13

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

619,89

299,52

98,82

9,44

Ясен,
клен
(крім
явора)

232,43

199,65

98,82

9,44

Бук

447,83

286,67

96,04

8,59

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

34,24

28,56

22,81

7,56

Осика,
вільха
сіра,
тополя

19,96

18,54

14,27

5,69;".

Другий
пояс
лісів

-7722- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)

Відхилено

2498

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції:
“256.3. Ставки рентної плати за спеціальне
використання
лісових
ресурсів
встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних
лісових порід:
Ставка за 1 щільний куб.
метр деревини, гривень

Наймен
ування
лісової
породи

ділової
(без
кори)

дров’ян
ої
(з
корою)

великої

середнь
ої

дрібної

Сосна

267,13

172,32

67,09

7,27

Модрин
а

119,51

103,36

39,95

9,01

Ялина,
ялиця

245,80

210,42

81,13

9,26

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

700,01

335,10

113,29

12,81

Ясен,
клен
(крім
явора)

263,12

223,77

113,29

12,78

Бук

503,49

323,91

108,50

9,99

Береза,
вільха

39,01

34,03

26,43

9,01

Перший
пояс
лісів

2499

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,15

19,83

16,04

6,95

Сосна

224,11

145,35

57,01

6,92

Модрин
а

103,01

87,14

34,17

8,88

Ялина,
ялиця

207,02

177,55

69,52

7,91

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

595,47

288,20

95,21

9,01

Ясен,
клен
(крім
явора)

222,39

194,25

96,17

9,01

Бук

427,86

275,01

92,34

8,81

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

33,81

28,22

22,73

7,67

Осика,
вільха
сіра,
тополя

20,03

18,68

14,60

6,51;

Другий
пояс
лісів

2500

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7723- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
В абзаці третьому пункту 46 розділу І
слова та цифри:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

«Перши
й пояс
лісів
Сосна

304,60

196,20

75,66

8,24

Модрин
а

135,57

117,19

44,57

10,29

Ялина,
ялиця )

280,28

239,80

91,78

10,37

Дуб
(крім
дуба
корково
го

800,39

382,48

128,56

13,47

Ясен,
клен
(крім
явора)

300,12

255,05

128,56

13,47

Бук

575,33

368,60

123,39

11,43

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

43,54

38,91

29,53

10,29

Осика,
вільха
сіра,
тополя

26,48

21,77

17,20

7,27

-7724- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Другий пояс лісів
Сосна 256,03
165,74 64,26 7,27 Модрина 117,19 99,09
38,32 9,37 Ялина, ялиця 236,80 202,15

Відхилено

2501

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

78,49 8,86 Дуб (крім дуба коркового) 675,97
326,62 107,76 10,29 Ясен, клен (крім явора)
253,46 217,71 107,76 10,29 Бук 488,34
312,61 104,73 9,37 Береза, вільха чорна, граб
звичайний, в’яз, липа 37,34 31,14 24,87 8,24
Осика, вільха сіра, тополя 21,77 20,22 15,56
6,21;»
-7725- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
замінити словами та цифрами:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

«Перши
й пояс
лісів
Сосна

299,28

192,77

74,34

8,10

Модрин
а

133,20

115,14

43,80

10,11

Ялина,
ялиця

275,39

235,61

90,18

10,19

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

786,41

375,80

126,32

13,23

Ясен,
клен
(крім
явора)

294,87

250,59

126,32

13,23

Бук

565,28

362,16

121,23

11,23

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

42,78

38,23

29,01

10,11

Осика,
вільха

26,02

21,39

16,90

7,14

2502

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сіра,
тополя

-7726- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Другий пояс лісів Сосна 251,56 162,84
63,14 7,14 Модрина 115,14 97,36 37,65 9,20
Ялина, ялиця 232,66 198,62 77,12 8,71 Дуб
(крім дуба коркового) 664,17 320,92 105,87
10,11 Ясен, клен (крім явора) 249,03 213,91
105,87 10,11 Бук 479,81 307,15 102,90 9,20
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа 36,69 30,60 24,44 8,10 Осика, вільха
сіра, тополя 21,39 19,87 15,29 6,10;».
-7727- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Сосна..» викласти в редакції:
Сосна

281,99

181,63

70,04

7,63

-7728- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

125,50

108,49

41,27

9,53

-7729- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Ялина, ялиця..» викласти в редакції

2503

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Ялина,
ялиця

259,48

222,00

84,97

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,60

-7730- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового)..» викласти в
редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

740,97

354,08

119,02

12,47

-7731- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.1 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Ясен, клен
(крім явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

277,84

236,12

119,02

12,47

-7732- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Бук..» викласти в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн

40,31

36,02

27,34
9,53

9,53

2504

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ий, в’яз,
липа

-7733- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,52

20,15

15,92

6,73

-7734- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «сосна..» викласти в редакції:
Сосна

237,03

153,44
59,49
6,73

59,49

6,73

-7735- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

108,49

91,73

35,48

8,67

-7736- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:

2505

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції
Ялина,
ялиця

219,22

187,14

72,66

8,20

-7737- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового..» викласти в
редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

625,79

302,38

99,76

9,53

-7738- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Ясен, клен (крім явора).» викласти в
редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

234,64

201,55

99,76

9,53

-7739- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції

2506

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
452,09

289,40

96,96

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8,67

-7740- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Береза, вільха чорна, граб звичайний,
в’яз, липа..» викласти в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

34,57

28,83

23,02

7,63

-7741- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

20,15

18,72

14,41

5,75

-7742- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит.» викласти в редакції:
Самшит

1297,05

1108,48

553,75

-7743- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

12,47

Відхилено

2507

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

807,66

691,01

345,54

12,47

-7744- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

647,85

554,27

277,35

12,47

-7745- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня..» викласти в редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

483,73

413,18

206,38

12,47

2508

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7746- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
В абзаці четвертому пункту 46 розділу І
слова та цифри:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

«Перши
й пояс
лісів
Самшит

1401,06

1197,37

598,16

13,47

Бархат,
горіх

872,42

746,43

373,25

13,47

Груша,
кизил,
явір

699,80

598,72

299,59

13,47

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

522,52

446,31

222,93

13,47

Каштан,
дуб
коркови
й

436,93

373,25

186,59

13,47

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

348,33

298,59

149,27

13,47

Акація,
бруслин
а,

261,25

223,93

112,00

13,47

2509

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

87,07

74,67

37,34

7,27

Самшит

1186,52

1013,87

508,00

10,29

Бархат,
горіх

743,27

634,51

317,26

10,29

Груша,
кизил,
явір

593,98

506,96

254,01

10,29

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),

444,76

381,00

190,68

10,29

Другий
пояс
лісів

2510

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

черешн
я,
шовков
иця,
яблуня
Каштан,
дуб
коркови
й

371,62

318,80

158,62

10,29

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

297,09

253,46

126,44

10,29

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

222,37

189,75

95,38

10,29

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших

74,67

63,68

32,17

6,21»

2511

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

позиція
х)

замінити словами та цифрами:
«Перши
й пояс
лісів
Самшит

1376,58

1176,46

587,71

13,23

Бархат,
горіх

857,18

733,39

366,73

13,23

Груша,
кизил,
явір

687,58

588,26

294,36

13,23

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

513,39

438,51

219,04

13,23

Каштан,
дуб
коркови
й

429,30

366,73

183,33

13,23

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

342,25

293,38

146,67

13,23

Акація,
бруслин
а,

256,69

220,02

110,05

13,23

2512

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

85,55

73,36

36,69

7,14

Самшит

1165,79

996,17

499,13

10,11

Бархат,
горіх

730,28

623,43

311,72

10,11

Груша,
кизил,
явір

583,61

498,11

249,57

10,11

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),

437,00

374,34

187,35

10,11

Другий
пояс
лісів

2513

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

черешн
я,
шовков
иця,
яблуня
Каштан,
дуб
коркови
й

365,13

313,23

155,85

10,11

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

291,90

249,03

124,23

10,11

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

218,49

186,44

93,71

10,11

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших

73,36

62,57

31,61

6,10».

2514

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

позиція
х)

-7747- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 256.3.1. пункту 256.3. статті 256
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«256.3.1. за заготівлю деревини основних
лісових порід:

Найм
енува
ння
лісов
ої
пород
и

Відхилено

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини,
гривень
дров’
яної
(з
коро
ю)

ділової (без кори)

серед
ньої

дрібн
ої

166,24

74,65

7,3

велик
ої
Перший пояс лісів
Сосна

304,3
3

Модр
ина

145,5
1

116,90

43,55

11,23

Ялин
а,
ялиця

210,2
2

235,30

93,75

11,23

Дуб
(крім
дуба
корко
вого)

870,3
3

384,46

122,5
6

12,43

Ясен,
клен
(крім

334,1
6

256,45

124,5
7

12,43

2515

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

явора
)
Бук

545,3
5

363,45

122,3
4

12,44

Берез
а,
вільх
а
чорна
, граб
звича
йний,
в’яз,
липа

46,53

39,41

25,56

11,44

Осик
а,
вільх
а сіра,
топол
я

23,58

25,77

15,34

8,31

187,72

65,34

8,31

Другий пояс лісів
Сосна

234,0
5

Модр
ина

115,1
4

80,05

37,35

8,35

Ялин
а,
ялиця

233,8
6

204,54

79,45

9,06

Дуб
(крім
дуба
корко
вого)

676,0
0

323,56

102,7
5

11,23

Ясен,
клен
(крім
явора
)

243,5
6

215,81

102,7
5

11,23

2516

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Бук

489,4
4

313,51

103,7
4

9,56

Берез
а,
вільх
а
чорна
, граб
звича
йний,
в’яз,
липа

38,14

33,54

25,34

8,84

Осик
а,
вільх
а сіра,
топол
я

25,67

23,56

14,45

6,35;

-7748- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
В абзаці третьому пункту 46 розділу І
слова та цифри:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

«Перши
й пояс
лісів
Сосна

304,60

196,20

75,66

8,24

135,57

117,19

44,57

10,29

Ялина,
ялиця

280,28

239,80

91,78

10,37

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

800,39

382,48

128,56

13,47

Ясен,
клен

300,12

255,05

128,56

13,47

Модрин
а

2517

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(крім
явора)
Бук

575,33

368,60

123,39

11,43

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

43,54

38,91

29,53

10,29

Осика,
вільха
сіра,
тополя

26,48

21,77

17,20

7,27

Сосна

256,03

165,74

64,26

7,27

Модрин
а

117,19

99,09

38,32

9,37

Ялина,
ялиця

236,80

202,15

78,49

8,86

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

675,97

326,62

107,76

10,29

Ясен,
клен
(крім
явора)

253,46

217,71

107,76

10,29

Бук

488,34

312,61

104,73

9,37

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн

37,34

31,14

24,87

8,24

Другий
пояс
лісів

2518

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ий, в’яз,
липа
Осика,
вільха
сіра,
тополя

21,77

20,22

15,56

6,21;»

замінити словами та цифрами:
«Перши
й пояс
лісів
Сосна

292,63

188,49

72,69

7,92

Модрин
а

130,24

112,59

42,82

9,89

Ялина,
ялиця

269,27

230,37

88,18

9,97

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

768,93

367,44

123,51

12,94

Ясен,
клен
(крім
явора)

288,32

245,03

123,51

12,94

Бук

552,72

354,11

118,54

10,98

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

41,83

37,38

28,37

9,89

Осика,
вільха
сіра,
тополя

25,44

20,91

16,52

6,99

2519

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Другий
пояс
лісів

609

610

Найменування лісової породиСтавка за 1
щільний куб. метр деревини, гривеньділової
(без
кори)дров’яної(з
корою)великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів

Сосна

245,97

159,23

61,73

6,99

Модрин
а

112,59

95,19

36,82

9,00

Ялина,
ялиця

227,49

194,21

75,41

8,51

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

649,41

313,79

103,52

9,89

Ясен,
клен
(крім
явора)

243,50

209,15

103,52

9,89

Бук

469,15

300,32

100,62

9,00

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

35,87

29,92

23,89

7,92

Осика,
вільха
сіра,
тополя

20,91

19,43

14,95

5,96;».

-7749- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Сосна..» викласти в редакції:

2520

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Сосна

268,69

173,06

66,74

Висновки, обґрунтування

7,27

-7750- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

611
Сосна
304,60
196,20
75,66
8,24

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

268,69

173,06

66,74

7,27

-7751- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Сосна..» викласти в редакції:

Сосна

276,67

178,20

68,72

7,49

-7752- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

297,95

191,91

74,01

8,06

-7753- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Сосна..» викласти
в редакції:

2521

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Сосна

300,61

193,63

74,67

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8,14

-7754- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

274,01

176,49

68,06

7,42

-7755- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Сосна..» викласти в редакції:
Сосна

284,65

183,34

70,71

7,70

»;
-7756- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

292,63

188,49

72,69

7,92

-7757- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Сосна..» викласти
в редакції:

2522

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Сосна

292,63

188,49

72,69

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7,92

-7758- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Сосна»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «304,60» замінити цифрами «266,03»
-7759- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Сосна»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «196,20» замінити цифрами «171,35»
-7760- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Сосна»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «75,66» замінити цифрами «66,08»
-7761- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Сосна»: у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «8,24» замінити цифрами
«7,20»
-7762- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Сосна..» викласти в редакції:

2523

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Сосна

289,97

186,77

72,03

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7,85

»;
-7763- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Сосна..»
викласти в редакції:
Сосна

303,3

195,3

75,3

8,2

-7764- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Сосна..» викласти в редакції:
Сосна

287,31

185,06

71,37

7,78

»;
-7765- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Сосна..» викласти в редакції:
Сосна

279,33

179,92

69,38

7,56

-7766- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Сосна..» викласти в редакції:
Сосна

295,29

190,20

73,35

7,99

2524

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7767- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Сосна..» викласти
в редакції:

Сосна

287,31

185,06

71,37

7,78

-7768- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Сосна..»
викласти в редакції:
Сосна

279,33

179,92

69,38

7,56

-7769- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «Сосна»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«304,60» замінити цифрами «266,03»
-7770- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «Сосна»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«196,20» замінити цифрами «171,35»
-7771- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2525

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «Сосна»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«75,66» замінити цифрами «66,08»
-7772- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «Сосна»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «8,24» замінити цифрами
«7,20»
-7773- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Сосна..»
викласти в редакції:

Сосна

297,95

191,91

74,01

8,06

-7774- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Сосна..» викласти в редакції: Сосна 281,99
181,63 70,04 7,63
-7775- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Сосна..» викласти в редакції:

Сосна

271,35

174,78

67,40

7,34

2526

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7776- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Сосна»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «304,60» замінити цифрами «266,03»
-7777- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Сосна»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «196,20» замінити цифрами «171,35»
-7778- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Сосна»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «75,66» замінити цифрами «66,08»
-7779- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Сосна»: у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «8,24» замінити цифрами
«7,20»
-7780- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

612
Модрина
135,57
117,19
44,57
10,29

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції

2527

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Модрин
а

119,58

103,37

39,32

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,08

-7781- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

123,14

106,44

40,49

9,35

-7782- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції
Модрин
а

132,61

114,63

43,60

10,07

-7783- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції
Модрин
а

133,79

115,66

43,99

10,16

-7784- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції

2528

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Модрин
а

121,95

105,42

40,10

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,26

-7785- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції:
126,69

109,51

41,66

9,62

Модрин
а

»;
-7786- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції:
Модрин
а

130,24

112,59

42,82

9,89

-7787- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції
Модрин
а

130,24

112,59

42,82

9,89

-7788- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

2529

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Модрина»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «135,57» замінити цифрами «118,40»
-7789- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Модрина»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «117,19» замінити
цифрами «102,35»
-7790- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Модрина»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «44,57» замінити цифрами «38,93»
-7791- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Модрина»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «10,29» замінити
цифрами «8,99»
-7792- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції:
Модрин
а

129,06

111,56

42,43

9,80

2530

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

»;
-7793- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

135,0

116,7

44,4

10,2

-7794- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції:
Модрин
а

127,87

110,54

42,04

9,71

»;
-7795- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

124,32

107,47

40,88

9,44

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції
Ялина,
ялиця

257,03

219,90

84,17

9,51

2531

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7796- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

131,42

113,61

43,21

9,98

-7797- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції

Модрин
а

127,87

110,54

42,04

9,71

-7798- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції

Модрин
а

124,32

107,47

40,88

9,44

-7799- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «Модрина»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«135,57» замінити цифрами «118,40»

Відхилено

2532

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7800- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «Модрина»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«117,19» замінити цифрами «102,35»
-7801- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «Модрина»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«44,57» замінити цифрами «38,93»
-7802- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «Модрина»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-7803- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції
132,61

114,63

43,60

10,07

Модрин
а

-7804- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок

2533

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Модрина..» викласти в редакції Модрина
125,50 108,49 41,27 9,53
-7805- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Модрина..» викласти в редакції

Модрин
а

119,58

103,37

39,32

9,08

-7806- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції

Модрин
а

120,77

104,40

39,71

9,17

-7807- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Модрина»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «135,57» замінити цифрами «118,40»
-7808- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Модрина»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «117,19» замінити
цифрами «102,35»

Відхилено

Відхилено

2534

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7809- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Модрина»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «44,57» замінити цифрами «38,93»
-7810- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Модрина»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «10,29» замінити
цифрами «8,99»
-7811- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

613
Ялина, ялиця
280,28
239,80
91,78
10,37

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції
Ялина,
ялиця

247,24

211,52

80,96

9,15

-7812- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції
Ялина,
ялиця

254,58

217,81

83,37

9,42

-7813- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в

2535

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції
Ялина,
ялиця

274,16

234,56

89,78

10,15

-7814- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції
Ялина,
ялиця

276,61

236,66

90,58

10,24

-7815- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції

Ялина,
ялиця

252,13

215,71

82,56

9,33

-7816- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції:
Ялина,
ялиця

261,93

224,09

85,77

9,69

»;

2536

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7817- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції:
Ялина,
ялиця

269,27

230,37

88,18

9,97

-7818- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції
Ялина,
ялиця

269,27

230,37

88,18

9,97

-7819- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Ялина, ялиця»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «280,28» замінити цифрами
«244,79»
-7820- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Ялина, ялиця»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «239,80» замінити
цифрами «209,43»

Відхилено

Відхилено

2537

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7821- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Ялина, ялиця»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «91,78» замінити цифрами
«80,16»
-7822- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Ялина, ялиця»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «10,37» замінити
цифрами «9,06»
-7823- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції:
Ялина,
ялиця

266,82

228,28

87,37

9,88

»;
-7824- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Ялина,
ялиця..» викласти в редакції
Ялина,
ялиця

279,1

238,8

91,4

10,3

-7825- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

2538

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції:
Ялина,
ялиця

264,37

226,18

86,57

9,78

»;
-7826- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції

Ялина,
ялиця

271,72

232,47

88,98

10,06

-7827- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

30. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.1 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Ялина,
ялиця..» викласти в редакції
Ялина,
ялиця

264,37

226,18

86,57

9,78

-7828- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Ялина,
ялиця..» викласти в редакції
Ялина,
ялиця

257,03

219,90

84,17

9,51

2539

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7829- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Ялина,
ялиця»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«280,28» замінити цифрами «244,79»
-7830- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Ялина,
ялиця»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«239,80» замінити цифрами «209,43»
-7831- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Ялина,
ялиця»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«91,78» замінити цифрами «80,16»
-7832- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Ялина,
ялиця»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,37» замінити цифрами
«9,06»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2540

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7833- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Ялина,
ялиця..» викласти в редакції

Ялина,
ялиця

274,16

234,56

89,78

10,15

-7834- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції Ялина,
ялиця 259,48 222,00 84,97 9,60
-7835- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Ялина, ялиця..» викласти в редакції

Ялина,
ялиця

247,24

211,52

80,96

9,15

-7836- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Ялина, ялиця..» викласти в редакції

Ялина,
ялиця

249,69

213,62

81,76

9,24

-7837- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

2541

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Ялина, ялиця»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «280,28» замінити цифрами
«244,79»
-7838- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Ялина, ялиця»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «239,80» замінити
цифрами «209,43»
-7839- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Ялина, ялиця»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «91,78» замінити цифрами
«80,16»
-7840- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Ялина, ялиця»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «10,37» замінити
цифрами «9,06»
-7841- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

614
Дуб (крім дуба коркового)
800,39
382,48
128,56
13,47

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового)..» викласти в редакції

2542

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

706,02

337,38

113,40

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11,88

-7842- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового)..» викласти в
редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

726,99

347,40

116,77

12,23

-7843- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового)..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

782,91

374,12

125,75

13,17

-7844- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового)..» викласти в редакції

2543

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

789,90

377,47

126,88

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13,29

-7845- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового)..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

720,00

344,06

115,65

12,11

-7846- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового)..» викласти в
редакції:
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

747,96

357,42

120,14

12,58

»;
-7847- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового)..» викласти в редакції:

2544

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

768,93

367,44

123,51

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,94

-7848- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового)..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

768,93

367,44

123,51

12,94

-7849- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті
256 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Дуб (крім дуба коркового)»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «800,39»
замінити цифрами «699,03»
-7850- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Дуб (крім дуба коркового)»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «382,48»
замінити цифрами «334,04»
-7851- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2545

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Дуб (крім дуба коркового)»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «128,56»
замінити цифрами «112,28»
-7852- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Дуб (крім дуба коркового)»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«13,47» замінити цифрами «11,76»
-7853- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового)..» викласти в
редакції:
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

761,94

364,10

122,39

12,82

»;
-7854- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Дуб
(крім дуба коркового)..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

796,9

380,8

128,0

13,4

-7855- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

2546

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового)..» викласти в
редакції:
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

754,95

360,76

121,26

12,70

»;
-7856- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового)..» викласти в
редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

733,98

350,74

117,89

12,35

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

275,22

233,89

117,89

12,35

-7857- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2547

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового)..» викласти в
редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

775,92

370,78

124,63

13,05

-7858- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

30. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.1 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Дуб (крім
дуба коркового)..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

754,95

360,76

121,26

12,70

-7859- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Дуб
(крім дуба коркового)..» викласти в редакції

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

733,98

350,74

117,89

12,35

-7860- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Відхилено

2548

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у п’ятому рядку навпроти «Дуб (крім дуба
коркового)»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«800,39» замінити цифрами «699,03»
-7861- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Дуб (крім дуба
коркового)»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«382,48» замінити цифрами «334,04»
-7862- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Дуб (крім дуба
коркового)»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«128,56» замінити цифрами «112,28»
-7863- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Дуб (крім дуба
коркового)»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-7864- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Дуб
(крім дуба коркового)..» викласти в редакції

2549

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

782,91

374,12

125,75

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13,17

-7865- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового)..» викласти в
редакції Дуб (крім дуба коркового) 740,97
354,08 119,02 12,47
-7866- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Дуб (крім дуба коркового)..» викласти
в редакції

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

706,02

337,38

113,40

11,88

-7867- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового)..» викласти в
редакції

Дуб
(крім
дуба

713,01

340,72

114,53

12,00

2550

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

корково
го)

-7868- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Дуб (крім дуба коркового)»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «800,39»
замінити цифрами «699,03»
-7869- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Дуб (крім дуба коркового)»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «382,48»
замінити цифрами «334,04»
-7870- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Дуб (крім дуба коркового)»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «128,56»
замінити цифрами «112,28»
-7871- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Дуб (крім дуба коркового)»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«13,47» замінити цифрами «11,76»
-7872- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

615
Ясен, клен (крім явора)
300,12

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в

2551

№

Редакція, прийнята в першому читанні

255,05
128,56
13,47

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

264,73

224,98

113,40

11,88

-7873- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Ясен, клен (крім явора)..» викласти в
редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

272,59

231,66

116,77

12,23

-7874- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

293,56

249,48

125,75

13,17

-7875- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора)..» викласти в редакції

2552

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Ясен,
клен
(крім
явора)

296,18

251,71

126,88

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13,29

-7876- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

269,97

229,43

115,65

12,11

-7877- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора)..» викласти в
редакції:
Ясен,
клен
(крім
явора)

280,46

238,34

120,14

12,58

»;
-7878- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора)..» викласти в редакції:
Ясен,
клен

288,32

245,03

123,51

12,94

2553

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(крім
явора)

-7879- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

288,32

245,03

123,51

12,94

-7880- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «300,12»
замінити цифрами «262,11»
-7881- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «255,05»
замінити цифрами «222,75»
-7882- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці із

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2554

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

заголовком «дрібної» цифри «128,56»
замінити цифрами «112,28»
-7883- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«13,47» замінити цифрами «11,76»
-7884- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора)..» викласти в
редакції:
Ясен,
клен
(крім
явора)

285,70

242,80

122,39

12,82

»;
-7885- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Ясен,
клен (крім явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

298,8

253,9

128,0

13,4

-7886- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2555

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора)..» викласти в
редакції:
Ясен,
клен
(крім
явора)

283,08

240,57

121,26

12,70

»;
-7887- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

290,94

247,25

124,63

13,05

-7888- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

30. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.1 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Ясен, клен
(крім явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

283,08

240,57

121,26

12,70

-7889- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Ясен,
клен (крім явора)..» викласти в редакції

2556

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Ясен,
клен
(крім
явора)

275,22

233,89

117,89

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,35

-7890- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку навпроти «Ясен, клен
(крім явора)»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«300,12» замінити цифрами «262,11»
-7891- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку навпроти «Ясен, клен
(крім явора)»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«255,05» замінити цифрами «222,75»
-7892- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку навпроти «Ясен, клен
(крім явора)»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«128,56» замінити цифрами «112,28»
-7893- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2557

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у шостому рядку навпроти «Ясен, клен
(крім явора)»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-7894- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Ясен,
клен (крім явора)..» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

293,56

249,48

125,75

13,17

-7895- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора)..» викласти в редакції
Ясен, клен (крім явора) 277,84 236,12 119,02
12,47
-7896- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Ясен, клен (крім явора)..» викласти в
редакції

Ясен,
клен
(крім
явора)

264,73

224,98

113,40

11,88

-7897- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»

2558

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

рядок «Ясен, клен (крім явора)..» викласти в
редакції

Ясен,
клен
(крім
явора)

267,35

227,21

114,53

12,00

-7898- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «300,12»
замінити цифрами «262,11»
-7899- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «255,05»
замінити цифрами «222,75»
-7900- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «128,56»
замінити цифрами «112,28»
-7901- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2559

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«13,47» замінити цифрами «11,76»
-7902- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

616
Бук
575,33
368,60
123,39
11,43

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції
Бук

507,49

325,14

108,84

10,08

-7903- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Бук..» викласти в редакції
Бук

522,57

334,80

112,07

10,38

-7904- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції
Бук

562,77

360,55

120,69

11,18

-7905- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції

2560

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Бук

567,79

363,77

121,77

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11,28

-7906- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції
Бук

517,54

331,58

110,99

10,28

-7907- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції;
Бук

552,72

354,11

118,54

10,98

-7908- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції:
Бук

537,64

344,45

115,30

10,68

»;
-7909- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції
Бук

552,72

354,11

118,54

10,98

2561

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-7910- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Бук»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «575,33» замінити цифрами «502,47»
-7911- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Бук»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «368,60» замінити цифрами «321,92»
-7912- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Бук»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «123,39» замінити цифрами «107,76»
-7913- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Бук»: у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «11,43» замінити цифрами
«9,98»
-7914- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції:

2562

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Бук

547,69

350,89

117,46

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10,88

»;
-7915- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Бук..»
викласти в редакції
Бук

572,8

367,0

122,8

11,4

-7916- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції:
Бук

542,67

347,67

116,38

10,78

»;
-7917- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції
Бук

527,59

338,02

113,15

10,48

-7918- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції
Бук

557,74

357,33

119,61

-7919- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

11,08

Відхилено

2563

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції

Бук

542,67

347,67

116,38

10,78

-7920- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Бук..»
викласти в редакції

Бук

527,59

338,02

113,15

10,48

-7921- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Бук»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«575,33» замінити цифрами «502,47»
-7922- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Бук»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«368,60» замінити цифрами «321,92»
-7923- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2564

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Бук»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«123,39» замінити цифрами «107,76»
-7924- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Бук»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «11,43» замінити цифрами
«9,98»
-7925- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Бук..»
викласти в редакції

Бук

562,77

360,55

120,69

11,18

-7926- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції Бук 532,62 341,24
114,23 10,58
-7927- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції

Бук

507,49

325,14

108,84

10,08

2565

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7928- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Бук..» викласти в редакції

Бук

512,52

328,36

109,92

10,18

-7929- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Бук»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «575,33» замінити цифрами «502,47»
-7930- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Бук»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «368,60» замінити цифрами «321,92»
-7931- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Бук»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «123,39» замінити цифрами «107,76»
-7932- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Бук»: у стовпці із заголовком «дров’яної (з

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2566

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

корою)» цифри «11,43» замінити цифрами
«9,98»
-7933- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

617
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа
43,54
38,91
29,53
10,29

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

38,41

34,32

26,05

9,08

-7934- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

39,55

35,34

26,82

9,35

-7935- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Береза, вільха

2567

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

42,59

38,06

28,88

10,07

-7936- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

42,97

38,40

29,14

10,16

-7937- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн

39,17

35,00

26,56

9,26

2568

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ий, в’яз,
липа

-7938- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції:
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

41,83

37,38

28,37

9,89

-7939- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції:
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

40,69

36,36

27,60

9,62

»;
-7940- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Береза, вільха

2569

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

41,83

37,38

28,37

9,89

-7941- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «43,54» замінити цифрами «38,03»
-7942- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «38,91» замінити цифрами «33,98»
-7943- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «29,53» замінити цифрами «25,79»
-7944- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2570

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа»: у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-7945- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції:
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

41,45

37,04

28,11

9,80

»;
-7946- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа..»
викласти в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

43,4

38,7

29,4

10,2

-7947- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2571

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції:
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

41,07

36,70

27,85

9,71

»;
-7948- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

39,93

35,68

27,08

9,44

-7949- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції

Береза,
вільха
чорна,
граб

42,21

37,72

28,63

9,98

2572

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звичайн
ий, в’яз,
липа

-7950- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

30. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.1 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа..»
викласти в редакції1
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

41,07

36,70

27,85

9,7

-7951- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа..»
викласти в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

39,93

35,68

27,08

9,44

-7952- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа»:

Відхилено

2573

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у стовпці із заголовком «великої» цифри
«43,54» замінити цифрами «38,03»
-7953- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«38,91» замінити цифрами «33,98»
-7954- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«29,53» замінити цифрами «25,79»
-7955- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-7956- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа..»
викласти в редакції

2574

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

42,59

38,06

28,88

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10,07

-7957- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа 40,31 36,02
27,34 9,53
-7958- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

38,41

34,32

26,05

9,08

-7959- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції

2575

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

38,79

34,66

26,31

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,17

-7960- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «43,54» замінити цифрами «38,03»
-7961- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «38,91» замінити цифрами «33,98»
-7962- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «29,53» замінити цифрами «25,79»
-7963- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа»: у стовпці із заголовком «дров’яної (з

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2576

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-7964- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

618
Осика, вільха сіра, тополя
26,48
21,77
17,20
7,27

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Осика, вільха
сіра, тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

23,36

19,20

15,17

6,41

-7965- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Осика, вільха сіра, тополя..» викласти
в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,06

19,77

15,62

6,60

-7966- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Осика, вільха
сіра, тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

25,91

21,29

16,82

7,11

2577

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7967- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Осика, вільха
сіра, тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

26,14

21,48

16,97

7,18

-7968- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Осика, вільха
сіра, тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

23,82

19,58

15,47

6,54

-7969- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Осика, вільха
сіра, тополя..» викласти в редакції:
Осика,
вільха
сіра,
тополя

25,44

20,91

16,52

6,99

-7970- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2578

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції:
Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,75

20,34

16,07

6,79

»;
-7971- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Осика, вільха
сіра, тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

25,44

20,91

16,52

6,99

-7972- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Осика, вільха сіра, тополя»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «26,48» замінити
цифрами «23,13»
-7973- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Осика, вільха сіра, тополя»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «21,77»
замінити цифрами «19,01»

Відхилено

Відхилено

2579

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7974- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Осика, вільха сіра, тополя»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «17,20» замінити
цифрами «15,02»
-7975- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Осика, вільха сіра, тополя»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«7,27» замінити цифрами «6,35»
-7976- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції:
Осика,
вільха
сіра,
тополя

25,21

20,72

16,37

6,92

»;
-7977- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Осика,
вільха сіра, тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха

26,4

21,7

17,1

7,2

2580

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сіра,
тополя

-7978- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції:
Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,98

20,53

16,22

6,86

»;
-7979- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,29

19,96

15,77

6,67

-7980- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції

Осика,
вільха

25,67

21,10

16,67

7,05

2581

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сіра,
тополя

-7981- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції

Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,98

20,53

16,22

6,86

-7982- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Осика,
вільха сіра, тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,29

19,96

15,77

6,67

-7983- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «Осика, вільха
сіра, тополя»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«26,48» замінити цифрами «23,13»
-7984- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

2582

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «Осика, вільха
сіра, тополя»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«21,77» замінити цифрами «19,01»
-7985- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «Осика, вільха
сіра, тополя»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«17,20» замінити цифрами «15,02»
-7986- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «Осика, вільха
сіра, тополя»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «7,27» замінити цифрами
«6,35»
-7987- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Осика,
вільха сіра, тополя..» викласти в редакції

Осика,
вільха
сіра,
тополя

25,91

21,29

16,82

7,11

-7988- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

2583

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції
Осика, вільха сіра, тополя 24,52
20,15 15,92 6,73
-7989- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції

Осика,
вільха
сіра,
тополя

23,36

19,20

15,17

6,41

-7990- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Осика, вільха сіра, тополя..» викласти
в редакції

Осика,
вільха
сіра,
тополя

23,59

19,39

15,32

6,48

-7991- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Осика, вільха сіра, тополя»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «26,48» замінити
цифрами «23,13»

Відхилено

2584

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7992- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Осика, вільха сіра, тополя»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «21,77»
замінити цифрами «19,01»
-7993- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Осика, вільха сіра, тополя»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «17,20» замінити
цифрами «15,02»
-7994- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Осика, вільха сіра, тополя»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«7,27» замінити цифрами «6,35»

Відхилено

-7995- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

619
Другий пояс лісів
620
Сосна
256,03
165,74
64,26
7,27

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

225,85

146,20

56,68

6,41

-7996- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2585

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «сосна..» викласти в редакції:
Сосна

232,55

150,54

58,36

6,60

-7997- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

250,44

162,12

62,85

7,11

-7998- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

252,68

163,57

63,42

7,18

-7999- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

230,32

149,09

57,80

6,54

-8000- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2586

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«другий пояс лісів» рядок «сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

245,97

159,23

61,73

6,99

-8001- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«сосна..» викласти в редакції:
Сосна

239,26

154,88

60,05

6,79

»;
-8002- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «сосна..» викласти
в редакції:
Сосна

245,97

159,23

61,73

6,99

-8003- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Сосна»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «256,03» замінити цифрами
«223,61»
-8004- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Сосна»: у стовпці із заголовком

Відхилено

Відхилено

2587

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«середньої» цифри «165,74» замінити
цифрами «144,75»
-8005- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Сосна»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «64,26» замінити цифрами
«56,12»
-8006- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Сосна»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «7,27» замінити
цифрами «6,35»
-8007- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«сосна..» викласти в редакції:
Сосна

243,73

157,78

61,17

6,92

»;
-8008- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «сосна..»
викласти в редакції:
Сосна

254,9

165,0

64,0

7,2

-8009- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

2588

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«сосна..» викласти в редакції:
Сосна

241,50

156,33

60,61

6,86

»;
-8010- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«сосна..» викласти в редакції:
Сосна

234,79

151,99

58,93

6,67

-8011- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «сосна..» викласти в редакції:
Сосна

248,21

160,67

62,29

7,05

-8012- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «сосна..» викласти
в редакції:

Сосна

241,50

156,33

60,61

6,86

-8013- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати

2589

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в розділі «другий пояс лісів» рядок «сосна..»
викласти в редакції:
Сосна

234,79

151,99

58,93

6,67

-8014- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у одинадцятому рядку навпроти «Сосна»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«256,03» замінити цифрами «223,61»
-8015- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у одинадцятому рядку навпроти «Сосна»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«165,74» замінити цифрами «144,75»
-8016- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у одинадцятому рядку навпроти «Сосна»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«64,26» замінити цифрами «56,12»
-8017- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у одинадцятому рядку навпроти «Сосна»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «7,27» замінити цифрами
«6,35»

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2590

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8018- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «сосна..»
викласти в редакції:

Сосна

250,44

162,12

62,85

7,11

-8019- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«сосна..» викласти в редакції: Сосна 237,03
153,44 59,49 6,73
-8020- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«сосна..» викласти в редакції:

Сосна

225,85

146,20

56,68

6,41

-8021- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «сосна..» викласти в редакції:

Сосна

228,08

147,65

57,24

6,48

-8022- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку

Відхилено

2591

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

навпроти «Сосна»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «256,03» замінити цифрами
«223,61»
-8023- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Сосна»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «165,74» замінити
цифрами «144,75»
-8024- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Сосна»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «64,26» замінити цифрами
«56,12»
-8025- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Сосна»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «7,27» замінити
цифрами «6,35»
-8026- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

621
Модрина
117,19
99,09
38,32
9,37

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції
Модрин
а

103,37

87,41

33,80

-8027- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

8,26

Відхилено

2592

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

106,44

90,00

34,81

8,51

-8028- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції
Модрин
а

114,63

96,92

37,49

9,16

-8029- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції
Модрин
а

115,66

97,79

37,82

9,24

-8030- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції
Модрин
а

105,42

89,14

34,47

8,43

2593

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8031- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції:
Модрин
а

112,59

95,19

36,82

9,00

-8032- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції:
Модрин
а

109,51

92,60

35,81

8,75

»;
-8033- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в реда
Модрин
а

112,59

95,19

36,82

9,00

-8034- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Модрина»: у стовпці із заголовком

Відхилено

2594

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«великої» цифри «117,19» замінити цифрами
«102,35»
-8035- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Модрина»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «99,09» замінити цифрами
«86,54»
-8036- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Модрина»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «38,32» замінити цифрами
«33,47»
-8037- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Модрина»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «9,37» замінити
цифрами «8,18»
-8038- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції:
Модрин
а

111,56

94,33

36,48

»;
-8039- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

8,92

Відхилено

2595

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

116,7

98,7

38,2

9,3

-8040- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції:
Модрин
а

110,54

93,46

36,15

8,83

»;
-8041- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

107,47

90,87

35,14

8,59

-8042- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції

113,61

96,06

37,15

9,08

Модрин
а

2596

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8043- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

30. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.1 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «другий пояс лісів» рядок «Модрина..»
викласти в редакції
Модрин
а

110,54

93,46

36,15

8,83

-8044- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції
Модрин
а

107,47

90,87

35,14

8,59

-8045- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
дванадцятому
рядку
навпроти
«Модрина»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«117,19» замінити цифрами «102,35»
-8046- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
дванадцятому
рядку
навпроти
«Модрина»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«99,09» замінити цифрами «86,54»

Відхилено

Відхилено

2597

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8047- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
дванадцятому
рядку
навпроти
«Модрина»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«38,32» замінити цифрами «33,47»
-8048- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
дванадцятому
рядку
навпроти
«Модрина»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «9,37» замінити цифрами
«8,18»
-8049- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції

114,63

96,92

37,49

9,16

Модрин
а

-8050- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції Модрина
108,49 91,73 35,48 8,67
-8051- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2598

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Модрина..» викласти в редакції

Модрин
а

103,37

87,41

33,80

8,26

-8052- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Модрина..» викласти в редакції

Модрин
а

104,40

88,27

34,14

8,34

-8053- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Модрина»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «117,19» замінити цифрами
«102,35»
-8054- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Модрина»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «99,09» замінити цифрами
«86,54»
-8055- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2599

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Модрина»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «38,32» замінити цифрами
«33,47»
-8056- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Модрина»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «9,37» замінити
цифрами «8,18»
-8057- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

622
Ялина, ялиця
236,80
202,15
78,49
8,86

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції
Ялина,
ялиця

208,88

178,32

69,24

7,82

-8058- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Ялина, ялиця..» викласти в редакції
Ялина,
ялиця

215,08

183,61

71,29

8,05

-8059- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції

2600

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Ялина,
ялиця

231,63

197,74

76,78

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8,67

-8060- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції
Ялина,
ялиця

233,70

199,50

77,46

8,75

-8061- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції
Ялина,
ялиця

213,01

181,85

70,61

7,97

-8062- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції:
Ялина,
ялиця

221,29

188,91

73,35

8,28

»;
-8063- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2601

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«другий пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції:
Ялина,
ялиця

227,49

194,21

75,41

8,51

-8064- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції
Ялина,
ялиця

227,49

194,21

75,41

8,51

-8065- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Ялина, ялиця»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «236,80»
замінити цифрами «206,81»
-8066- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Ялина, ялиця»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «202,15»
замінити цифрами «176,55»
-8067- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Ялина, ялиця»: у стовпці із

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2602

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

заголовком «дрібної» цифри «78,49» замінити
цифрами «68,55»
-8068- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Ялина, ялиця»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«8,86» замінити цифрами «7,74»
-8069- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції:
Ялина,
ялиця

225,42

192,44

74,72

8,44

»;
-8070- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Ялина,
ялиця..» викласти в редакції
Ялина,
ялиця

235,8

201,3

78,1

8,8

-8071- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції:

2603

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Ялина,
ялиця

223,35

190,67

74,03

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8,36

»;
-8072- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції
Ялина,
ялиця

217,15

185,38

71,98

8,13

-8073- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції

Ялина,
ялиця

229,56

195,97

76,09

8,59

-8074- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ялина, ялиця..»
викласти в редакції

Ялина,
ялиця

223,35

190,67

74,03

8,36

-8075- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Ялина,
ялиця..» викласти в редакції

2604

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Ялина,
ялиця

217,15

185,38

71,98

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8,13

-8076- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тринадцятому рядку навпроти «Ялина,
ялиця»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«236,80» замінити цифрами «206,81»
-8077- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тринадцятому рядку навпроти «Ялина,
ялиця»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«202,15» замінити цифрами «176,55»
-8078- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тринадцятому рядку навпроти «Ялина,
ялиця»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«78,49» замінити цифрами «68,55»
-8079- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2605

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у тринадцятому рядку навпроти «Ялина,
ялиця»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «8,86» замінити цифрами
«7,74»
-8080- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції Ялина,
ялиця 219,22 187,14 72,66 8,20
-8081- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Ялина,
ялиця..» викласти в редакції

Ялина,
ялиця

231,63

197,74

76,78

8,67

-8082- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ялина, ялиця..» викласти в редакції

Ялина,
ялиця

208,88

178,32

69,24

7,82

-8083- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Ялина, ялиця..» викласти в редакції

2606

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Ялина,
ялиця

210,95

180,08

69,92

Висновки, обґрунтування
7,89

-8084- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Ялина, ялиця»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «236,80»
замінити цифрами «206,81»
-8085- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Ялина, ялиця»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «202,15»
замінити цифрами «176,55»
-8086- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Ялина, ялиця»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «78,49» замінити
цифрами «68,55»
-8087- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Ялина, ялиця»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«8,86» замінити цифрами «7,74»
-8088- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

623
Дуб (крім дуба коркового)
675,97

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в

2607

№

Редакція, прийнята в першому читанні

326,62
107,76
10,29

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

596,27

288,11

95,05

9,08

-8089- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Дуб (крім дуба коркового..» викласти
в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

613,98

296,67

97,87

9,35

-8090- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

661,21

319,49

105,40

10,07

-8091- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в

2608

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

667,12

322,34

106,34

10,16

-8092- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

608,08

293,82

96,93

9,26

-8093- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового..» викласти в
редакції:
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

631,70

305,23

100,70

9,62

»;
-8094- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в

2609

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового..» викласти в редакції:
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

649,41

313,79

103,52

9,89

-8095- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

649,41

313,79

103,52

9,89

-8096- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Дуб (крім дуба коркового)»: у
стовпці із заголовком «великої» цифри
«657,97» замінити цифрами «590,37»
-8097- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Дуб (крім дуба коркового)»: у
стовпці із заголовком «середньої» цифри
«326,62» замінити цифрами «285,26»

Відхилено

Відхилено

2610

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8098- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Дуб (крім дуба коркового)»: у
стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«107,76» замінити цифрами «94,11»
-8099- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Дуб (крім дуба коркового)»: у
стовпці із заголовком «дров’яної (з корою)»
цифри «10,29» замінити цифрами «8,99»
-8100- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового..» викласти в
редакції:
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

643,50

310,93

102,58

9,80

»;
-8101- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім
дуба коркового..» викласти в редакції
Дуб
(крім
дуба

673,0

325,2

107,3

10,2

2611

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

корково
го)

-8102- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового..» викласти в
редакції:
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

637,60

308,08

101,64

9,71

»;
-8103- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового..» викласти в
редакції
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

619,89

299,52

98,82

9,44

-8104- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового..» викласти в
редакції

2612

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Дуб
(крім
дуба
корково
го)

655,31

316,64

104,46

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,98

-8105- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім дуба
коркового..» викласти в редакції

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

637,60

308,08

101,64

9,71

-8106- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім
дуба коркового..» викласти в редакції

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

619,89

299,52

98,82

9,44

-8107- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти «Дуб
(крім дуба коркового)»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«657,97» замінити цифрами «590,37»

Відхилено

2613

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8108- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти «Дуб
(крім дуба коркового)»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«326,62» замінити цифрами «285,26»
-8109- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти «Дуб
(крім дуба коркового)»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«107,76» замінити цифрами «94,11»
-8110- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти «Дуб
(крім дуба коркового)»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8111- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового..» викласти в
редакції Дуб (крім дуба коркового) 625,79
302,38 99,76 9,53
-8112- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати

2614

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в розділі «другий пояс лісів» рядок «Дуб (крім
дуба коркового..» викласти в редакції

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

661,21

319,49

105,40

10,07

-8113- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Дуб (крім дуба коркового..» викласти в
редакції

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

596,27

288,11

95,05

9,08

-8114- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Дуб (крім дуба коркового..» викласти
в редакції

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

602,18

290,97

95,99

9,17

-8115- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

2615

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Дуб (крім дуба коркового)»: у
стовпці із заголовком «великої» цифри
«657,97» замінити цифрами «590,37»
-8116- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Дуб (крім дуба коркового)»: у
стовпці із заголовком «середньої» цифри
«326,62» замінити цифрами «285,26»
-8117- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Дуб (крім дуба коркового)»: у
стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«107,76» замінити цифрами «94,11»
-8118- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Дуб (крім дуба коркового)»: у
стовпці із заголовком «дров’яної (з корою)»
цифри «10,29» замінити цифрами «8,99»
-8119- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

624
Ясен, клен (крім явора)
253,46
217,71
107,76
10,29

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора).» викласти в редакції

2616

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Ясен,
клен
(крім
явора)

223,57

192,04

95,05

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,08

-8120- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Ясен, клен (крім явора).» викласти в
редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

230,21

197,75

97,87

9,35

-8121- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора).» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

247,92

212,96

105,40

10,07

-8122- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора).» викласти в редакції
Ясен,
клен

250,14

214,86

106,34

10,16

2617

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(крім
явора)

-8123- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора).» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

228,00

195,84

96,93

9,26

-8124- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора).» викласти в редакції:
Ясен,
клен
(крім
явора)

236,86

203,45

100,70

9,62

»;
-8125- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора).» викласти в редакції:
Ясен,
клен
(крім
явора)

243,50

209,15

103,52

9,89

2618

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8126- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора).» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

243,50

209,15

103,52

9,89

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції
Бук

469,15

300,32

100,62

9,00

-8127- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці
із заголовком «великої» цифри «253,46»
замінити цифрами «221,36»
-8128- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці
із заголовком «середньої» цифри «217,71»
замінити цифрами «190,14»
-8129- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2619

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці
із заголовком «дрібної» цифри «107,76»
замінити цифрами «94,11»
-8130- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці
із заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«10,29» замінити цифрами «8,99»
-8131- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора).» викласти в редакції:
Ясен,
клен
(крім
явора)

241,28

207,25

102,58

9,80

»;
-8132- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Ясен,
клен (крім явора).» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

252,4

216,8

107,3

10,2

-8133- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

2620

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора).» викласти в редакції:
Ясен,
клен
(крім
явора)

239,07

205,35

101,64

9,71

»;
-8134- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора).» викласти в редакції
Ясен,
клен
(крім
явора)

232,43

199,65

98,82

9,44

-8135- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора).» викласти в редакції

Ясен,
клен
(крім
явора)

245,71

211,06

104,46

9,98

-8136- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2621

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«другий пояс лісів» рядок «Ясен, клен (крім
явора).» викласти в редакції

Ясен,
клен
(крім
явора)

239,07

205,35

101,64

9,71

-8137- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Ясен,
клен (крім явора).» викласти в редакції

Ясен,
клен
(крім
явора)

232,43

199,65

98,82

9,44

-8138- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «Ясен,
клен (крім явора)»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«253,46» замінити цифрами «221,36»
-8139- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «Ясен,
клен (крім явора)»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«217,71» замінити цифрами «190,14»

Відхилено

Відхилено

2622

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8140- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «Ясен,
клен (крім явора)»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«107,76» замінити цифрами «94,11»
-8141- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «Ясен,
клен (крім явора)»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8142- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора).» викласти в редакції
Ясен, клен (крім явора) 234,64 201,55 99,76
9,53
-8143- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Ясен,
клен (крім явора).» викласти в редакції

Ясен,
клен
(крім
явора)

247,92

212,96

105,40

10,07

-8144- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

2623

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Ясен, клен (крім явора).» викласти в редакції

Ясен,
клен
(крім
явора)

223,57

192,04

95,05

9,08

-8145- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Ясен, клен (крім явора).» викласти в
редакції

Ясен,
клен
(крім
явора)

225,79

193,94

95,99

9,17

-8146- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці
із заголовком «великої» цифри «253,46»
замінити цифрами «221,36»
-8147- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці

Відхилено

Відхилено

2624

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

із заголовком «середньої» цифри «217,71»
замінити цифрами «190,14»
-8148- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці
із заголовком «дрібної» цифри «107,76»
замінити цифрами «94,11»
-8149- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Ясен, клен (крім явора)»: у стовпці
із заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«10,29» замінити цифрами «8,99»
-8150- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

625
Бук
488,34
312,61
104,73
9,37

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції
Бук

430,77

275,75

92,38

8,26

-8151- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Бук..» викласти в редакції
Бук

443,56

283,94

95,13

8,51

-8152- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

2625

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції
Бук

477,68

305,78

102,45

9,16

-8153- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції
Бук

481,95

308,51

103,36

9,24

-8154- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції
Бук

439,30

281,21

94,21

8,43

-8155- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції:
Бук

456,36

292,13

97,87

8,75

»;
-8156- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

2626

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції:
Бук

469,15

300,32

100,62

9,00

-8157- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Бук»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «488,34» замінити цифрами
«426,50»
-8158- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Бук»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «312,61» замінити
цифрами «273,02»
-8159- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Бук»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «104,73» замінити цифрами
«91,47»
-8160- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2627

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

навпроти «Бук»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «9,37» замінити
цифрами «8,18»
-8161- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції:
Бук

464,89

297,59

99,70

8,92

»;
-8162- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Бук..»
викласти в редакції
Бук

486,2

311,2

104,3

9,3

-8163- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції:
Бук

460,62

294,86

98,79

8,83

»;
-8164- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції
Бук

447,83

286,67

96,04

8,59

2628

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8165- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Бук..» викласти в редакції
Бук

473,42

303,05

101,53

9,08

-8166- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бук..» викласти в
редакції

Бук

460,62

294,86

98,79

8,83

-8167- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Бук..»
викласти в редакції

Бук

447,83

286,67

96,04

8,59

-8168- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шістнадцятому рядку навпроти «Бук»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«488,34» замінити цифрами «426,50»
-8169- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

2629

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шістнадцятому рядку навпроти «Бук»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«312,61» замінити цифрами «273,02»
-8170- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шістнадцятому рядку навпроти «Бук»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«104,73» замінити цифрами «91,47»
-8171- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шістнадцятому рядку навпроти «Бук»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «9,37» замінити цифрами
«8,18»
-8172- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції Бук 452,09 289,40
96,96 8,67
-8173- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Бук..»
викласти в редакції
Бук

477,68

305,78

102,45

9,16

-8174- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

2630

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції

Бук

430,77

275,75

92,38

8,26

-8175- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бук..» викласти в редакції

Бук

435,03

278,48

93,30

8,34

-8176- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Бук»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «488,34» замінити цифрами
«426,50»
-8177- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Бук»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «312,61» замінити
цифрами «273,02»
-8178- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2631

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Бук»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «104,73» замінити цифрами
«91,47»
-8179- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Бук»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «9,37» замінити
цифрами «8,18»
-8180- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

626
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа
37,34
31,14
24,87
8,24

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

32,94

27,47

21,94

7,27

-8181- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Береза, вільха чорна, граб звичайний,
в’яз, липа..» викласти в редакції
Береза,
вільха
чорна,

33,91

28,29

22,59

7,49

2632

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

-8182- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

36,52

30,46

24,33

8,06

-8183- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

36,85

30,74

24,54

8,14

-8184- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в

2633

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

33,59

28,02

22,37

7,42

-8185- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції:
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

34,89

29,10

23,24

7,70

»;
-8186- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції:
Береза,
вільха
чорна,
граб

35,87

29,92

23,89

7,92

2634

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

звичайн
ий, в’яз,
липа

-8187- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

35,87

29,92

23,89

7,92

-8188- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Береза, вільха чорна, граб
звичайний, в’яз, липа»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «37,34» замінити
цифрами «32,61»
-8189- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Береза, вільха чорна, граб
звичайний, в’яз, липа»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «31,14»
замінити цифрами «27,20»

Відхилено

Відхилено

2635

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8190- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Береза, вільха чорна, граб
звичайний, в’яз, липа»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «24,87» замінити
цифрами «21,72»
-8191- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Береза, вільха чорна, граб
звичайний, в’яз, липа»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«8,24» замінити цифрами «7,20»
-8192- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції:
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

35,54

29,65

23,67

7,85

»;
-8193- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Береза,

2636

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа..»
викласти в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

37,2

31,0

24,8

8,2

-8194- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції:
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

35,22

29,38

23,46

7,78

»;
-8195- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції
Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн

34,24

28,56

22,81

7,56

2637

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ий, в’яз,
липа

-8196- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

36,20

30,19

24,11

7,99

-8197- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа..» викласти
в редакції

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

35,22

29,38

23,46

7,78

-8198- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа..»
викласти в редакції

2638

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

34,24

28,56

22,81

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7,56

-8199- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сімнадцятому рядку навпроти «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«37,34» замінити цифрами «32,61»
-8200- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сімнадцятому рядку навпроти «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«31,14» замінити цифрами «27,20»
-8201- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сімнадцятому рядку навпроти «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«24,87» замінити цифрами «21,72»
-8202- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2639

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сімнадцятому рядку навпроти «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «8,24» замінити цифрами
«7,20»
-8203- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції Береза, вільха
чорна, граб звичайний, в’яз, липа 34,57 28,83
23,02 7,63
-8204- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Береза,
вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа..»
викласти в редакції

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

36,52

30,46

24,33

8,06

-8205- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції
Береза,
вільха

32,94

27,47

21,94

7,27

2640

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

-8206- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз,
липа..» викласти в редакції

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

33,26

27,74

22,15

7,34

-8207- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Береза, вільха чорна, граб
звичайний, в’яз, липа»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «37,34» замінити
цифрами «32,61»
-8208- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Береза, вільха чорна, граб
звичайний, в’яз, липа»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «31,14»
замінити цифрами «27,20»

Відхилено

Відхилено

2641

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8209- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Береза, вільха чорна, граб
звичайний, в’яз, липа»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «24,87» замінити
цифрами «21,72»
-8210- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Береза, вільха чорна, граб
звичайний, в’яз, липа»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«8,24» замінити цифрами «7,20»
-8211- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

627
Осика, вільха сіра, тополя
21,77
20,22
15,56
6,21;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Осика, вільха сіра,
тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

19,20

17,84

13,73

5,47

-8212- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Осика, вільха сіра, тополя..» викласти
в редакції

2642

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Осика,
вільха
сіра,
тополя

19,77

18,37

14,13

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5,64

-8213- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Осика, вільха сіра,
тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

21,29

19,78

15,22

6,07

-8214- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Осика, вільха сіра,
тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

21,48

19,96

15,36

6,12

-8215- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Осика, вільха сіра,
тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

19,58

18,19

14,00

5,58

2643

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8216- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції:
Осика,
вільха
сіра,
тополя

20,34

18,90

14,54

5,80

»;
-8217- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Осика, вільха сіра,
тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

20,91

19,43

14,95

5,96

-8218- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Осика, вільха сіра,
тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

20,91

19,43

14,95

5,96

2644

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8219- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Осика, вільха сіра, тополя»: у
стовпці із заголовком «великої» цифри
«21,77» замінити цифрами «19,01»
-8220- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Осика, вільха сіра, тополя»: у
стовпці із заголовком «середньої» цифри
«20,22» замінити цифрами «17,66»
-8221- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Осика, вільха сіра, тополя»: у
стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«15,56» замінити цифрами «13,59»
-8222- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Осика, вільха сіра, тополя»: у
стовпці із заголовком «дров’яної (з корою)»
цифри «6,21;» замінити цифрами «5,42;»
-8223- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок

2645

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції:
Осика,
вільха
сіра,
тополя

20,72

19,25

14,81

5,91

»;
-8224- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Осика,
вільха сіра, тополя..» викласти в редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

21,7

20,1

15,5

6,2

-8225- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції
Осика,
вільха
сіра,
тополя

20,53

19,07

14,68

5,85

»;
-8226- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції

2646

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Осика,
вільха
сіра,
тополя

19,96

18,54

14,27

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5,69

-8227- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції

Осика,
вільха
сіра,
тополя

21,10

19,60

15,08

6,02

-8228- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.1 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Осика, вільха сіра,
тополя..» викласти в редакції

Осика,
вільха
сіра,
тополя

20,53

19,07

14,68

5,85
-8229- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Осика,
вільха сіра, тополя..» викласти в редакції

2647

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Осика,
вільха
сіра,
тополя

19,96

18,54

14,27

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5,69

-8230- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «Осика,
вільха сіра, тополя»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«21,77» замінити цифрами «19,01»
-8231- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «Осика,
вільха сіра, тополя»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«20,22» замінити цифрами «17,66»
-8232- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «Осика,
вільха сіра, тополя»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«15,56» замінити цифрами «13,59»
-8233- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2648

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у вісімнадцятому рядку навпроти «Осика,
вільха сіра, тополя»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «6,21;» замінити цифрами
«5,42;»
-8234- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції
Осика, вільха сіра, тополя 20,15
18,72 14,41 5,75
-8235- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Осика,
вільха сіра, тополя..» викласти в редакції

Осика,
вільха
сіра,
тополя

21,29

19,78

15,22

6,07

-8236- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції

Осика,
вільха
сіра,
тополя

19,20

17,84

13,73

5,47

-8237- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2649

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.1 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Осика, вільха сіра, тополя..» викласти в
редакції

Осика,
вільха
сіра,
тополя

19,39

18,01

13,86

5,53

-8238- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Осика, вільха сіра, тополя»: у
стовпці із заголовком «великої» цифри
«21,77» замінити цифрами «19,01»
-8239- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Осика, вільха сіра, тополя»: у
стовпці із заголовком «середньої» цифри
«20,22» замінити цифрами «17,66»
-8240- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Осика, вільха сіра, тополя»: у
стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«15,56» замінити цифрами «13,59»
-8241- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2650

№

628

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.1 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Осика, вільха сіра, тополя»: у
стовпці із заголовком «дров’яної (з корою)»
цифри «6,21;» замінити цифрами «5,42;»
-8242- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці третьому пункту 46 розділу І
слова та цифри:
«Перший пояс лісів
Сосна

304,60

196,20

75,66

8,24

Модрин
а

135,57

117,19

44,57

10,29

Ялина,
ялиця

280,28

239,80

91,78

10,37

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

800,39

382,48

128,56

13,47

Ясен,
клен
(крім
явора)

300,12

255,05

128,56

13,47

Бук

575,33

368,60

123,39

11,43

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

43,54

38,91

29,53

10,29

Осика,
вільха
сіра,
тополя

26,48

21,77

17,20

7,27

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Другий пояс лісів

2651

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Сосна

256,03

165,74

64,26

7,27

Модрин
а

117,19

99,09

38,32

9,37

Ялина,
ялиця

236,80

202,15

78,49

8,86

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

675,97

326,62

107,76

10,29

Ясен,
клен
(крім
явора)

253,46

217,71

107,76

10,29

Бук

488,34

312,61

104,73

9,37

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

37,34

31,14

24,87

8,24

Осика,
вільха
сіра,
тополя

21,77

20,22

15,56

6,21;»

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

замінити словами та цифрами:
«Перший пояс лісів

Сосна

285,98

184,20

71,04

7,74

Модрин
а

127,28

110,03

41,85

9,66

Ялина,
ялиця

263,15

225,14

86,17

9,74

Дуб
(крім

751,46

359,09

120,70

12,64

2652

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

дуба
корково
го)
Ясен,
клен
(крім
явора)

281,77

239,46

120,70

12,64

Бук

540,16

346,06

115,84

10,73

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

40,88

36,53

27,72

9,66

Осика,
вільха
сіра,
тополя

24,86

20,44

16,15

6,83

Другий пояс лісів
Сосна

240,38

155,61

60,33

6,83

Модрин
а

110,03

93,03

35,98

8,79

Ялина,
ялиця

222,32

189,79

73,69

8,32

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

634,65

306,65

101,17

9,66

Ясен,
клен
(крім
явора)

237,96

204,40

101,17

9,66

Бук

458,49

293,50

98,33

8,79

Береза,
вільха
чорна,

35,06

29,24

23,35

7,74

2653

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

граб
звичайн
ий, в’яз,
липа
Осика,
вільха
сіра,
тополя

629

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних
лісових порід:

20,44

18,98

14,61

5,83;».

-8243- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції:
256.3.2. за заготівлю деревини неосновних
лісових порід:

Відхилено

Ставка за 1 щільний куб.
метр деревини, гривень

Наймен
ування
лісової
породи

ділової
(без
кори)

дров’ян
ої
(з
корою)

великої

середнь
ої

дрібної

Самшит

1224,66

1046,78

523,43

12,78

Бархат,
горіх

762,96

653,91

326,78

12,56

Груша,
кизил,
явір

612,81

523,80

262,61

12,71

Абрико
с,
вишня,
ялівець,

457,45

390,69

195,71

12,71

Перший
пояс
лісів

2654

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня
Каштан,
дуб
коркови
й

382,61

326,98

163,86

12,78

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

305,24

265,71

132,38

12,71

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

229,18

196,59

98,88

12,71

Верба,
чагарни

78,14

67,11

33,71

7,65

2655

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)
Другий
пояс
лісів
Самшит

1046,21

887,58

447,27

9,01

Бархат,
горіх

651,12

556,18

278,05

9,01

Груша,
кизил,
явір

519,86

443,66

222,74

9,01

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

389,64

333,85

167,43

9,01

Каштан,
дуб
коркови
й

325,762
59,8719
5,32

279,472
22,46
162,81

139,731
11,53
84,29

9,019,01
9,01

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

66,11

56,72

29,02

6,02

Акація,
бруслин

1037,16

886,38

445,68

9,01

2656

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

650,04

555,66

279,09

9,01

-8244- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці четвертому пункту 46 розділу І
слова та цифри:

Відхилено

«Перши
й пояс
лісів
1401,06

1197,37

598,16

13,47

872,42

746,43

373,25

13,47

Самшит
Бархат,
горіх

2657

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Груша,
кизил,
явір

Висновки, обґрунтування

699,80

598,72

299,59

13,47

522,52

446,31

222,93

13,47

436,93

373,25

186,59

13,47

348,33

298,59

149,27

13,47

261,25

223,93

112,00

13,47

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня
Каштан,
дуб
коркови
й
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,

2658

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

87,07

74,67

37,34

7,27

1186,52

1013,87

508,00

10,29

Бархат,
горіх

743,27

634,51

317,26

10,29

Груша,
кизил,
явір

593,98

506,96

254,01

10,29

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

444,76

381,00

190,68

10,29

Каштан,
дуб

371,62

318,80

158,62

10,29

Другий
пояс
лісів

Самшит

2659

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

коркови
й
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

297,09

253,46

126,44

10,29

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

222,37

189,75

95,38

10,29

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

74,67

63,68

32,17

6,21»

замінити словами та цифрами:

2660

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Перший пояс лісів
Самшит

1284,81

1098,03

548,53

12,35

Бархат,
горіх

800,04

684,50

342,28

12,35

Груша,
кизил,
явір

641,74

549,05

274,73

12,35

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

479,17

409,28

204,44

12,35

Каштан,
дуб
коркови
й

400,68

342,28

171,11

12,35

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

319,43

273,82

136,89

12,35

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,

239,58

205,35

102,71

12,35

2661

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

79,84

68,47

34,24

6,67

Самшит

1088,07

929,75

465,85

9,44

Бархат,
горіх

681,60

581,87

290,93

9,44

Груша,
кизил,
явір

544,70

464,90

232,93

9,44

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков

407,86

349,39

174,86

9,44

Другий
пояс
лісів

2662

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

иця,
яблуня
Каштан,
дуб
коркови
й

340,79

292,35

145,46

9,44

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

272,44

232,43

115,95

9,44

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

203,92

174,01

87,47

9,44

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

68,47

58,40

29,51

5,69».

2663

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8245- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці четвертому пункту 46 розділу І
слова та цифри:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

«Перши
й пояс
лісів
1401,06

1197,37

598,16

13,47

Бархат,
горіх

872,42

746,43

373,25

13,47

Груша,
кизил,
явір

699,80

598,72

299,59

13,47

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

522,52

446,31

222,93

13,47

436,93

373,25

186,59

348,33

298,59

149,27

Самшит

Каштан,
дуб ко
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис

13,47

2664

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

,
шипши
наркови
й
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

261,25

223,93

112,00

13,47

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

87,07

74,67

37,34

7,27

Самшит

1186,52

1013,87

508,00

10,29

Бархат,
горіх

743,27

634,51

317,26

10,29

Другий
пояс
лісів

2665

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Груша,
кизил,
явір

593,98

506,96

254,01

10,29

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

444,76

381,00

190,68

10,29

Каштан,
дуб
коркови
й

371,62

318,80

158,62

10,29

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

297,09

253,46

126,44

10,29

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія

222,37

189,75

95,38

10,29

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2666

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

,
свидина
, терен,
черемха
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

74,67

63,68

32,17

6,21»

замінити словами та цифрами:

«Перши
й пояс
лісів
1315,40

1124,17

561,59

12,64

Бархат,
горіх

819,09

700,79

350,43

12,64

Груша,
кизил,
явір

657,02

562,12

281,27

12,64

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

490,58

419,02

209,30

12,64

Каштан,
дуб

410,22

350,43

175,18

12,64

Самшит

2667

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

коркови
й
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

327,04

280,34

140,15

12,64

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

245,28

210,24

105,16

12,64

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

81,74

70,10

35,06

6,83

Другий
пояс
лісів

2668

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Самшит

1113,98

951,89

476,95

9,66

Бархат,
горіх

697,83

595,72

297,86

9,66

Груша,
кизил,
явір

557,67

475,97

238,48

9,66

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

417,57

357,71

179,02

9,66

Каштан,
дуб
коркови
й

348,90

299,31

148,92

9,66

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

278,93

237,96

118,71

9,66

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,

208,78

178,15

89,55

9,66

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2669

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

70,10

59,79

30,21

5,83

-8246- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункту 256.3.2. пункту 256.3. статті 256
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«256.3.2.
за
заготівлю
деревини
неосновних лісових порід:

Найм
енува
ння
лісов
ої
пород
и

Відхилено

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини,
гривень
дров’
яної
(з
коро
ю)

ділової (без кори)

велик
ої

серед
ньої

дрібн
ої

Перший пояс лісів

2670

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
1197,37

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13,47

Самш
ит

1401,
06

598,1
6

Барха
т,
горіх

872,4
2

746,43

373,2
5

13,47

Груш
а,
кизил
, явір

699,8
0

598,72

299,5
9

13,47

Абри
кос,
вишн
я,
яліве
ць,
обліп
иха,
слива
(крім
терну
),
чере
шня,
шовк
овиця
,
яблун
я

522,5
2

446,31

222,9
3

13,47

Кашт
ан,
дуб
корко
вий

436,9
3

373,25

186,5
9

13,47

Барба
рис,
гледи
чія,
кипар
ис,ип
шина
ш

348,3
3

298,59

149,2
7

13,47

2671

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Акаці
я,
брусл
ина,
бирю
чина,
глід,
граб
східн
ий,
тамар
икс,
калин
а,
круш
ина,
ліщин
а,
гороб
ина,
бузок
,
скумп
ія,
свиди
на,
терен,
черем
ха
Верба
,
чагар
ники
(крім
зазна
чених
в
інших
позиц
іях)

Висновки, обґрунтування

261,2
5

223,93

112,0
0

13,47

87,07

74,67

37,34

7,27

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Другий пояс лісів
1013,87
Самш
ит

1186,
52

10,29
508,0
0

2672

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Барха
т,
горіх

743,2
7

634,51

317,2
6

10,29

Груш
а,
кизил
, явір

593,9
8

506,96

254,0
1

10,29

Абри
кос,
вишн
я,
яліве
ць,
обліп
иха,
слива
(крім
терну
),
чере
шня,
шовк
овиця
,
яблун
я

444,7
6

381,00

190,6
8

10,29

Кашт
ан,
дуб
корко
вий

371,6
2

318,80

158,6
2

10,29

Барба
рис,
гледи
чія,
кипар
ис,
шипш
ина

297,0
9

253,46

126,4
4

10,29

Акаці
я,
брусл
ина,
бирю

222,3
7

189,75

95,38

10,29

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2673

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

чина,
глід,
граб
східн
ий,
тамар
икс,
калин
а,
круш
ина,
ліщин
а,
гороб
ина,
бузок
,
скумп
ія,
свиди
на,
терен,
черем
ха
Верба
,
чагар
ники
(крім
зазна
чених
в
інших
позиц
іях)

630

631

74,67

63,68

32,17

6,21

Найменування лісової породиСтавка за 1
щільний куб. метр деревини, гривеньділової
(без
кори)дров’яної
(з
корою)великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів

632

-8247- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Самшит
1401,06
1197,37

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2674

№

Редакція, прийнята в першому читанні

598,16
13,47

Пропозиції та поправки до проекту

«перший пояс лісів»
викласти в редакції:
Самшит

1235,87

1056,20

рядок

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«самшит..»

527,63

11,88

-8248- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:

Самшит

1272,58

1087,57

543,31

12,23

-8249- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:
Самшит

1370,47

1171,23

585,10

13,17

-8250- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:
Самшит

1382,70

1181,69

590,32

13,29

-8251- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2675

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«перший пояс лісів»
викласти в редакції:
Самшит

1260,34

1077,11

рядок

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«самшит..»

538,08

12,11

-8252- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

22. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:

Самшит

1309,28

1118,94

558,98

12,58 »;

-8253- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:
Самшит

1345,99

1150,31

574,65

12,94

-8254- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:
Самшит

1345,99

1150,31

574,65

12,94

-8255- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2676

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«перший пояс лісів»
викласти в редакції:
Самшит

1345,99

1150,31

рядок

574,65

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«самшит..»

12,94

-8256- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1333,76

1139,86

569,43

12,82

»;
-8257- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Самшит»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «1401,06» замінити цифрами «1223,63»
-8258- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Самшит»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «1197,37» замінити
цифрами «1045,74»
-8259- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Самшит»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «598,16» замінити цифрами «522,41»

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2677

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8260- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Самшит»: у стовпці із заголовком «дров’яної
(з корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8261- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1394,94

1192,14

595,55

13,41

-8262- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1321,52

1129,40

564,20

12,70

»;
-8263- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1284,81

1098,03

548,53

12,35

-8264- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2678

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1358,23

1160,77

579,88

13,05

-8265- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1321,52

1129,40

564,20

12,70

-8266- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:

Самшит

1284,81

1098,03

548,53

12,35

-8267- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит
1297,05 1108,48 553,75 12,47
-8268- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «Самшит»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«1401,06» замінити цифрами «1223,63»
-8269- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2679

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «Самшит»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«1197,37» замінити цифрами «1045,74»
-8270- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «Самшит»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«598,16» замінити цифрами «522,41»
-8271- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у другому рядку навпроти «Самшит»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8272- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:

Самшит

1370,47

1171,23

585,10

13,17

-8273- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:

2680

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Самшит

1248,10

1066,65

532,86

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,00

-8274- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:

Самшит

1235,87

1056,20

527,63

11,88

-8275- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Самшит»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «1401,06» замінити цифрами «1223,63»
-8276- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Самшит»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «1197,37» замінити
цифрами «1045,74»
-8277- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Самшит»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «598,16» замінити цифрами «522,41»
-8278- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2681

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у другому рядку навпроти
«Самшит»: у стовпці із заголовком «дров’яної
(з корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8279- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

633
Бархат, горіх
872,42
746,43
373,25
13,47

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції
Бархат,
горіх

769,56

658,42

329,24

11,88

-8280- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Бархат, горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

792,42

677,98

339,02

12,23

-8281- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції
Бархат,
горіх

853,37

730,13

365,10

13,17

-8282- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в

2682

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції
Бархат,
горіх

860,99

736,65

368,36

13,29

-8283- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції
Бархат,
горіх

784,80

671,46

335,76

12,11

-8284- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

23. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції:
»;
Бархат,
горіх

815,28

697,53

348,80

12,58

-8285- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції:
Бархат,
горіх

838,13

717,09

358,58

12,94

-8286- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

2683

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

838,13

717,09

358,58

12,94

-8287- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції:
Бархат,
горіх

830,51

710,57

355,32

12,82

»;
-8288- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Бархат, горіх»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «872,42» замінити цифрами
«761,94»
-8289- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Бархат, горіх»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «746,43» замінити
цифрами «651,90»
-8290- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2684

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Бархат, горіх»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «373,25» замінити цифрами
«325,98»
-8291- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Бархат, горіх»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «13,47» замінити
цифрами «11,76»
-8292- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Бархат,
горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

868,61

743,17

371,62

13,41

-8293- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції:
Бархат,
горіх

822,90

704,05

352,06

12,70

»;
-8294- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2685

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

800,04

684,50

342,28

12,35

-8295- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Бархат, горіх..» викласти в редакції

Бархат,
горіх

845,75

723,61

361,84

13,05

-8296- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

822,90

704,05

352,06

12,70

-8297- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Бархат,
горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

800,04

684,50

342,28

12,35

-8298- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок

2686

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Бархат, горіх..» викласти в редакції Бархат,
горіх 807,66 691,01 345,54 12,47
-8299- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «Бархат,
горіх»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«872,42» замінити цифрами «761,94»
-8300- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «Бархат,
горіх»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«746,43» замінити цифрами «651,90»
-8301- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «Бархат,
горіх»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«373,25» замінити цифрами «325,98»
-8302- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у третьому рядку навпроти «Бархат,
горіх»:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2687

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8303- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Бархат,
горіх..» викласти в редакції

Бархат,
горіх

853,37

730,13

365,10

13,17

-8304- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Бархат, горіх..» викласти в редакції

Бархат,
горіх

777,18

664,94

332,50

12,00

-8305- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції

Бархат,
горіх

769,56

658,42

329,24

11,88

-8306- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти

Відхилено

2688

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Бархат, горіх»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «872,42» замінити цифрами
«761,94»
-8307- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Бархат, горіх»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «746,43» замінити
цифрами «651,90»
-8308- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Бархат, горіх»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «373,25» замінити цифрами
«325,98»
-8309- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у третьому рядку навпроти
«Бархат, горіх»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «13,47» замінити
цифрами «11,76»
-8310- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

634
Груша, кизил, явір
699,80
598,72
299,59
13,47

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

617,29

528,13

264,27

11,88

2689

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8311- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Груша, кизил, явір..» викласти в
редакції
Груша,
кизил,
явір

635,63

543,82

272,12

12,23

-8312- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

684,52

585,65

293,05

13,17

-8313- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

690,63

590,88

295,66

13,29

-8314- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2690

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«перший пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

629,52

538,59

269,50

12,11

-8315- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

24. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції:
Груша,
кизил,
явір

653,96

559,50

279,97

12,58

»;
-8316- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції:
Груша,
кизил,
явір

672,30

575,19

287,82

12,94 »;

-8317- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції

2691

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Груша,
кизил,
явір

672,30

575,19

287,82

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,94

-8318- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції:
Груша,
кизил,
явір

666,19

569,96

285,20

12,82

»;
-8319- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Груша, кизил, явір»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «699,80» замінити цифрами
«611,18»
-8320- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Груша, кизил, явір»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «598,72» замінити
цифрами «522,90»
-8321- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Груша, кизил, явір»: у стовпці із заголовком

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2692

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«дрібної» цифри «299,59» замінити цифрами
«261,65»
-8322- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Груша, кизил, явір»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «13,47» замінити
цифрами «11,76»
-8323- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Груша,
кизил, явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

696,75

596,11

298,28

13,41

-8324- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції:
Груша,
кизил,
явір

660,07

564,73

282,58

12,70

»;
-8325- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції

2693

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Груша,
кизил,
явір

641,74

549,05

274,73

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,35

-8326- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції

Груша,
кизил,
явір

678,41

580,42

290,43

13,05

-8327- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

660,07

564,73

282,58

12,70

-8328- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Груша,
кизил, явір..» викласти в редакції

Груша,
кизил,
явір

641,74

549,05

274,73

12,35

-8329- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок

2694

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції
Груша, кизил, явір 647,85 554,27 277,35 12,47
-8330- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Груша,
кизил, явір»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«699,80» замінити цифрами «611,18»
-8331- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Груша,
кизил, явір»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«598,72» замінити цифрами «522,90»
-8332- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Груша,
кизил, явір»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«299,59» замінити цифрами «261,65»
-8333- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у четвертому рядку навпроти «Груша,
кизил, явір»:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2695

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8334- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Груша,
кизил, явір..» викласти в редакції

Груша,
кизил,
явір

684,52

585,65

293,05

13,17

-8335- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції

Груша,
кизил,
явір

623,40

533,36

266,88

12,00

-8336- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції

Груша,
кизил,
явір

617,29

528,13

264,27

11,88

-8337- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

2696

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Груша, кизил, явір»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «699,80» замінити цифрами
«611,18»
-8338- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Груша, кизил, явір»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «598,72» замінити
цифрами «522,90»
-8339- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Груша, кизил, явір»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «299,59» замінити цифрами
«261,65»
-8340- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у четвертому рядку навпроти
«Груша, кизил, явір»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «13,47» замінити
цифрами «11,76»
-8341- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

635
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
522,52
446,31
222,93
13,47

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції

2697

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

460,91

393,69

196,65

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11,88

-8342- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня..» викласти в редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

474,60

405,38

202,49

12,23

-8343- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,

2698

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

511,11

436,56

218,06

13,17

-8344- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

515,68

440,46

220,01

-8345- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

13,29

Відхилено

2699

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

470,04

401,48

200,54

12,11

-8346- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

25. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції:
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков

488,29

417,08

208,33

12,58

2700

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

иця,
яблуня

»;
-8347- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції:
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

501,99

428,77

214,17

12,94

-8348- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім

501,99

428,77

214,17

12,94

2701

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8349- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції;
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

497,42

424,87

212,22

12,82

»;
-8350- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»: у
стовпці із заголовком «великої» цифри
«522,52» замінити цифрами «456,35»
-8351- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

2702

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»: у
стовпці із заголовком «середньої» цифри
«446,31» замінити цифрами «389,79»
-8352- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»: у
стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«222,93» замінити цифрами «194,70»
-8353- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»: у
стовпці із заголовком «дров’яної (з корою)»
цифри «13,47» замінити цифрами «11,76»
-8354- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім

520,24

444,36

221,96

13,41

2703

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8355- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції:
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

492,86

420,97

210,28

12,70

»;
-8356- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції
Абрико
с,
вишня,

479,17

409,28

204,44

12,35

2704

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8357- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

506,55

432,67

216,12

13,05

-8358- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції

2705

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

492,86

420,97

210,28

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,70

-8359- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
479,17

409,28

204,44

12,35

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8360- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції

2706

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

483,73

413,18

206,38

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,47

-8361- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«522,52» замінити цифрами «456,35»
-8362- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«446,31» замінити цифрами «389,79»
-8363- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2707

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у п’ятому рядку навпроти «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«222,93» замінити цифрами «194,70»
-8364- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятому рядку навпроти «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8365- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції

511,11

436,56

218,06

13,17

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8366- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

2708

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Груша, кизил, явір..» викласти в
редакції
Груша,
кизил,
явір

623,40

533,36

266,88

12,00

-8367- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня..» викласти в редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

460,91

393,69

196,65

11,88

-8368- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»: у
стовпці із заголовком «великої» цифри
«522,52» замінити цифрами «456,35»

Відхилено

2709

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8369- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»: у
стовпці із заголовком «середньої» цифри
«446,31» замінити цифрами «389,79»
-8370- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»: у
стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«222,93» замінити цифрами «194,70»
-8371- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»: у
стовпці із заголовком «дров’яної (з корою)»
цифри «13,47» замінити цифрами «11,76»
-8372- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

636
Каштан, дуб корковий
436,93
373,25
186,59
13,47

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

385,42

329,24

164,59

11,88

2710

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8373- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Каштан, дуб корковий..» викласти в
редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

396,86

339,02

169,48

12,23

-8374- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

427,39

365,10

182,52

13,17

-8375- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

431,21

368,36

184,14

-8376- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

13,29

Відхилено

2711

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

393,05

335,76

167,85

12,11

-8377- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

26. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції:
Каштан,
дуб
коркови
й

408,31

348,80

174,37

12,58

»;
-8378- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції:
Каштан,
дуб
коркови
й

419,76

358,58

179,26

12,94

-8379- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2712

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«перший пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

419,76

358,58

179,26

12,94

-8380- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції;
Каштан,
дуб
коркови
й

415,94

355,32

177,63

12,82

»;
-8381- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Каштан, дуб корковий»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «436,93»
замінити цифрами «381,60»
-8382- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Каштан, дуб корковий»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «373,25»
замінити цифрами «325,98»
-8383- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2713

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Каштан, дуб корковий»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «186,59»
замінити цифрами «162,96»
-8384- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Каштан, дуб корковий»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«13,47» замінити цифрами «11,76»
-8385- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Каштан,
дуб корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

435,02

371,62

185,77

13,41

-8386- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції:
Каштан,
дуб
коркови
й

412,13

352,06

176,00

»;
-8387- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

12,70

Відхилено

2714

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

400,68

342,28

171,11

12,35

-8388- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції

423,58

361,84

180,89

13,05

Каштан,
дуб
коркови
й

-8389- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Каштан, дуб корковий..» викласти в
редакції

Каштан,
дуб
коркови
й

412,13

352,06

176,00

12,70

-8390- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати

2715

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в розділі «перший пояс лісів» рядок «Каштан,
дуб корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

400,68

342,28

171,11

12,35

-8391- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції
Каштан, дуб корковий 404,50 345,54 172,74
12,47
-8392- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку навпроти «Каштан, дуб
корковий»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«436,93» замінити цифрами «381,60»
-8393- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку навпроти «Каштан, дуб
корковий»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«373,25» замінити цифрами «325,98»
-8394- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку навпроти «Каштан, дуб
корковий»:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2716

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«186,59» замінити цифрами «162,96»
-8395- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
1. У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті
256 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у шостому рядку навпроти «Каштан, дуб
корковий»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8396- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Каштан,
дуб корковий..» викласти в редакції

Каштан,
дуб
коркови
й

427,39

365,10

182,52

13,17

-8397- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Каштан, дуб корковий..» викласти в
редакції

Каштан,
дуб
коркови
й

389,23

332,50

166,22

12,00

-8398- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

2717

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції

Каштан,
дуб
коркови
й

385,42

329,24

164,59

11,88

-8399- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Каштан, дуб корковий»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «436,93»
замінити цифрами «381,60»
-8400- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Каштан, дуб корковий»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «373,25»
замінити цифрами «325,98»
-8401- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Каштан, дуб корковий»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «186,59»
замінити цифрами «162,96»
-8402- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2718

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шостому рядку навпроти
«Каштан, дуб корковий»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«13,47» замінити цифрами «11,76»
-8403- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.2 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Каштан,
дуб корковий..» викласти в редакції

Каштан,
дуб
коркови
й

404,50

345,54

172,74

12,47

-8404- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

637
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
348,33
298,59
149,27
13,47

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

307,26

263,39

131,67

11,88

-8405- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»

2719

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

рядок
«Барбарис,
гледичія,
шипшина..» викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

316,39

271,21

135,58

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

кипарис,

12,23

-8406- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

340,73

292,07

146,01

13,17

-8407- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,

343,77

294,68

147,32

13,29

2720

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

кипарис
,
шипши
на

-8408- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

313,35

268,60

134,28

12,11

-8409- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

27. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
27. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.2 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції:
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

325,52

279,03

139,50

12,58

»;

2721

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8410- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції:
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

334,64

286,86

143,41

12,94

-8411- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

334,64

286,86

143,41

12,94

-8412- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції:

2722

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

331,60

284,25

142,10

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,82

»;
-8413- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»: у
стовпці із заголовком «великої» цифри
«348,33» замінити цифрами «304,22»
-8414- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»: у
стовпці із заголовком «середньої» цифри
«298,59» замінити цифрами «260,78»
-8415- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»: у
стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«149,27» замінити цифрами «130,37»
-8416- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2723

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»: у
стовпці із заголовком «дров’яної (з корою)»
цифри «13,47» замінити цифрами «11,76»
-8417- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

346,81

297,29

148,62

13,41

-8418- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

328,56

281,64

140,80

12,70

»;
-8419- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2724

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

319,43

273,82

136,89

12,35

-8420- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

337,68

289,47

144,71

13,05

-8421- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис

328,56

281,64

140,80

12,70

2725

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

,
шипши
на

-8422- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

319,43

273,82

136,89

12,35

-8423- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
Барбарис, гледичія,
кипарис, шипшина 322,47 276,43 138,19 12,47
-8424- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«348,33» замінити цифрами «304,22»
-8425- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2726

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у сьомому рядку навпроти «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«298,59» замінити цифрами «260,78»
-8426- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«149,27» замінити цифрами «130,37»
-8427- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сьомому рядку навпроти «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8428- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції

340,73

292,07

146,01

13,17

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,

2727

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

шипши
на

-8429- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок
«Барбарис,
гледичія,
кипарис,
шипшина..» викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

310,30

266,00

132,98

12,00

-8430- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок
«Барбарис,
гледичія,
кипарис,
шипшина..» викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

307,26

263,39

131,67

11,88

-8431- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»: у

Відхилено

2728

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

стовпці із заголовком «великої» цифри
«348,33» замінити цифрами «304,22»
-8432- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»: у
стовпці із заголовком «середньої» цифри
«298,59» замінити цифрами «260,78»
-8433- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»: у
стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«149,27» замінити цифрами «130,37»
-8434- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сьомому рядку навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»: у
стовпці із заголовком «дров’яної (з корою)»
цифри «13,47» замінити цифрами «11,76»
-8435- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.2 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина 322,47 276,43 138,19 12,47
-8436- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

638
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2729

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха
261,25
223,93
112,00
13,47

«перший пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

230,45

197,53

98,80

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11,88

-8437- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок «Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний

237,30

203,39

101,73

12,23

2730

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

-8438- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина

255,55

219,04

109,56

13,17

2731

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

, терен,
черемха

-8439- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

257,83

220,99

110,54

13,29

-8440- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,

2732

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

235,02

201,44

100,75

12,11

-8441- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

28. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції:
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик

244,14

209,26

104,67

12,58

2733

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

»;
-8442- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції:
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

250,99

215,13

107,60

12,94

2734

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8443- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

250,99

215,13

107,60

12,94

-8444- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції:

2735

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

248,71

213,17

106,62

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

12,82

«»;
-8445- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «261,25» замінити цифрами «228,17»
-8446- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «223,93» замінити цифрами «195,57»

Відхилено

Відхилено

2736

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8447- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «112,00» замінити цифрами «97,82»
-8448- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха»: у стовпці із заголовком «дров’яної
(з корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8449- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха..»
викласти в редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,

260,11

222,95

111,51

13,41

2737

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

-8450- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції:
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

246,42

211,22

105,65

12,70

»;

2738

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8451- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

239,58

205,35

102,71

12,35

-8452- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції

2739

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

253,27

217,08

108,58

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13,05

-8453- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,

246,42

211,22

105,65

12,70

2740

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

-8454- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха..»
викласти в редакції

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

239,58

205,35

102,71

12,35

-8455- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб

2741

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
241,86 207,30 103,69 12,47
-8456- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«261,25» замінити цифрами «228,17»
-8457- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«223,93» замінити цифрами «195,57»
-8458- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха»:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2742

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«112,00» замінити цифрами «97,82»
-8459- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у восьмому рядку навпроти «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8460- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха..»
викласти в редакції

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,

255,55

219,04

109,56

13,17

2743

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

свидина
, терен,
черемха

-8461- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

232,73

199,48

99,78

12,00

-8462- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,

2744

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

230,45

197,53

98,80

11,88

-8463- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «261,25» замінити цифрами «228,17»
-8464- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб

Відхилено

Відхилено

2745

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «223,93» замінити цифрами «195,57»
-8465- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «112,00» замінити цифрами «97,82»
-8466- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у восьмому рядку навпроти
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха»: у стовпці із заголовком «дров’яної
(з корою)» цифри «13,47» замінити цифрами
«11,76»
-8467- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В частині
256.3.2 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха..»
викласти в редакції

Акація,
бруслин
а,

241,86

207,30

103,69

12,47

2746

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

-8468- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

639
Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)
87,07
74,67
37,34
7,27

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

76,80

65,86

32,94

6,41

-8469- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів»
рядок«Верба, чагарники (крім зазначених в
інших позиціях)..» викласти в редакції

2747

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

79,08

67,82

33,91

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6,60

-8470- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

85,16

73,04

36,52

7,11

-8471- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

85,93

73,69

36,85

7,18

2748

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8472- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

78,32

67,17

33,59

6,54

-8473- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

29. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції:
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

81,36

69,77

34,89

6,79

»;
-8474- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Верба, чагарники

2749

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

(крім зазначених в
викласти в редакції:
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

83,64

71,73

інших

35,87

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

позиціях)..»

6,99

-8475- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

83,64

71,73

35,87

6,99

-8476- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції:
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших

82,88

71,08

35,54

6,92

2750

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

позиція
х)

»;
-8477- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «87,07» замінити цифрами «76,04»
-8478- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «74,67» замінити цифрами
«65,21»
-8479- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «37,34» замінити цифрами «32,61»
-8480- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»: у стовпці із заголовком «дров’яної
(з корою)» цифри «7,27» замінити цифрами
«6,35»

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2751

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8481- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

86,69

74,34

37,18

7,24

-8482- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції:
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

82,12

70,43

35,22

6,86

»;
-8483- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції

2752

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

79,84

68,47

34,24

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6,67

-8484- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

84,40

72,38

36,20

7,05

-8485- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших

82,12

70,43

35,22

6,86

2753

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

позиція
х)

-8486- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

79,84

68,47

34,24

6,67

-8487- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції
Верба,
чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
80,60 69,12 34,57 6,73
-8488- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«87,07» замінити цифрами «76,04»
-8489- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2754

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«74,67» замінити цифрами «65,21»
-8490- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«37,34» замінити цифрами «32,61»
-8491- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дев’ятому рядку навпроти «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «7,27» замінити цифрами
«6,35»
-8492- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «перший пояс лісів» рядок «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції

Верба,
чагарни

85,16

73,04

36,52

7,11

2755

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

-8493- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «перший пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

77,56

66,51

33,26

6,48

-8494- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«перший пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

76,80

65,86

32,94

6,41

2756

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8495- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «87,07» замінити цифрами «76,04»
-8496- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «74,67» замінити цифрами
«65,21»
-8497- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «37,34» замінити цифрами «32,61»
-8498- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дев’ятому рядку навпроти
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»: у стовпці із заголовком «дров’яної
(з корою)» цифри «7,27» замінити цифрами
«6,35»
-8499- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «В частині

2757

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

256.3.2 в таблиці ставок рентної плати в
розділі «перший пояс лісів» рядок «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

80,60

69,12

34,57

6,73

640
Другий пояс лісів
641

-8500- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Самшит
1186,52
1013,87
508,00
10,29

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:
Самшит

1046,62

894,33

448,11

9,08

-8501- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1077,71

920,90

461,42

9,35

-8502- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2758

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«другий пояс лісів»
викласти в редакції:
Самшит

1160,61

991,74

рядок

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«самшит..»

496,91

10,07

-8503- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:
Самшит

1170,97

1000,59

501,35

10,16

-8504- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:
Самшит

1067,35

912,04

456,98

9,26

-8505- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

30. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1108,80

947,46

474,73

9,62

»;
-8506- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2759

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«другий пояс лісів»
викласти в редакції:
Самшит

1139,89

974,03

рядок

488,04

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«самшит..»

9,89

-8507- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:
Самшит

1139,89

974,03

488,04

9,89

-8508- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1129,52

965,17

483,60

9,80

»;
-8509- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Самшит»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «1186,52» замінити цифрами
«1036,26»
-8510- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Самшит»: у стовпці із заголовком

Відхилено

Відхилено

2760

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«середньої» цифри «1013,87» замінити
цифрами «885,48»
-8511- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Самшит»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «508,00» замінити цифрами
«443,67»
-8512- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Самшит»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «10,29» замінити
цифрами «8,99»
-8513- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:
Самшит

1181,34

1009,45

505,78

10,25

-8514- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1119,16

956,32

479,16

»;
-8515- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

9,71

Відхилено

2761

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1088,07

929,75

465,85

9,44

-8516- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
1150,25

982,88

492,47

9,98

Самшит

-8517- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:

Самшит

1088,07

929,75

465,85

9,44

-8518- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1098,44

938,61

470,29

9,53

-8519- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит
1098,44 938,61 470,29 9,53

2762

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8520- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
одинадцятому
рядку
навпроти
«Самшит»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«1186,52» замінити цифрами «1036,26»
-8521- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
одинадцятому
рядку
навпроти
«Самшит»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«1013,87» замінити цифрами «885,48»
-8522- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
одинадцятому
рядку
навпроти
«Самшит»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«508,00» замінити цифрами «443,67»
-8523- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
одинадцятому
рядку
навпроти
«Самшит»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2763

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8524- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «самшит..»
викласти в редакції:

Самшит

1160,61

991,74

496,91

10,07

-8525- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1056,99

903,19

452,54

9,17

-8526- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«самшит..» викласти в редакції:
Самшит

1046,62

894,33

448,11

9,08

-8527- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Самшит»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «1186,52» замінити цифрами
«1036,26»
-8528- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції

Відхилено

Відхилено

2764

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Самшит»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «1013,87» замінити
цифрами «885,48»
-8529- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Самшит»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «508,00» замінити цифрами
«443,67»
-8530- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у одинадцятому рядку
навпроти «Самшит»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «10,29» замінити
цифрами «8,99»
-8531- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

642
Бархат, горіх
743,27
634,51
317,26
10,29

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції
Бархат,
горіх

655,63

559,70

279,85

9,08

-8532- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції

2765

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Бархат,
горіх

675,11

576,33

288,16

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,35

-8533- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції
Бархат,
горіх

727,04

620,66

310,33

10,07

-8534- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції
Бархат,
горіх

733,53

626,20

313,10

10,16

-8535- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції

Бархат,
горіх

668,61

570,78

285,39

9,26

-8536- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
31. Доповнити законопроект
пунктом наступного змісту:

Відхилено
новим

2766

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції:
Бархат,
горіх

694,58

592,95

296,48

9,62

»;
-8537- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції:
Бархат,
горіх

714,05

609,58

304,79

9,89

-8538- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Бархат, горіх..»
викласти в редакції
Бархат,
горіх

714,05

609,58

304,79

9,89

-8539- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції:
Бархат,
горіх

707,56

604,03

302,02

9,80

»;

2767

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8540- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Бархат, горіх»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «743,27»
замінити цифрами «649,14»
-8541- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Бархат, горіх»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «634,51»
замінити цифрами «554,16»
-8542- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Бархат, горіх»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «317,26»
замінити цифрами «277,08»
-8543- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Бархат, горіх»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«10,29» замінити цифрами «8,99»
-8544- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Бархат,
горіх..» викласти в редакції

2768

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Бархат,
горіх

740,02

631,74

315,87

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10,25

-8545- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції:
Бархат,
горіх

701,07

598,49

299,25

9,71

»;
-8546- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

681,60

581,87

290,93

9,44

-8547- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

720,55

615,12

307,56

9,98

-8548- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Бархат,
горіх..» викласти в редакції

2769

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Бархат,
горіх

681,60

581,87

290,93

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,44

-8549- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

688,09

587,41

293,70

9,53

-8550- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції Бархат,
горіх 688,09 587,41 293,70 9,53
-8551- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дванадцятому рядку навпроти «Бархат,
горіх»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«743,27» замінити цифрами «649,14»
-8552- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дванадцятому рядку навпроти «Бархат,
горіх»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«634,51» замінити цифрами «554,16»

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2770

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8553- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дванадцятому рядку навпроти «Бархат,
горіх»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«317,26» замінити цифрами «277,08»
-8554- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у дванадцятому рядку навпроти «Бархат,
горіх»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8555- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Бархат,
горіх..» викласти в редакції

Бархат,
горіх

727,04

620,66

310,33

10,07

-8556- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції
Бархат,
горіх

662,12

565,24

282,62

9,17

2771

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8557- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Бархат, горіх..» викласти в редакції

Бархат,
горіх

655,63

559,70

279,85

9,08

-8558- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Бархат, горіх»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «743,27»
замінити цифрами «649,14»
-8559- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Бархат, горіх»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «634,51»
замінити цифрами «554,16»
-8560- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Бархат, горіх»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «317,26»
замінити цифрами «277,08»
-8561- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2772

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у дванадцятому рядку
навпроти «Бархат, горіх»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«10,29» замінити цифрами «8,99»
-8562- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

643
Груша, кизил, явір
593,98
506,96
254,01
10,29

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

523,95

447,19

224,06

9,08

-8563- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Груша, кизил, явір..» викласти в
редакції
Груша,
кизил,
явір

539,51

460,47

230,71

9,35

-8564- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

581,01

495,89

248,46

10,07

2773

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8565- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

586,20

500,32

250,68

10,16

-8566- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

534,32

456,04

228,50

9,26

-8567- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

32. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції:
Груша,
кизил,
явір

555,07

473,75

237,37

9,62

»;
-8568- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі

2774

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«другий пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції:
Груша,
кизил,
явір

570,64

487,04

244,02

9,89

-8569- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Груша, кизил,
явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

570,64

487,04

244,02

9,89

-8570- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції:
Груша,
кизил,
явір

565,45

482,61

241,81

9,80

«»;
-8571- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Груша, кизил, явір»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «593,98»
замінити цифрами «518,76»

Відхилено

2775

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8572- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Груша, кизил, явір»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «506,96»
замінити цифрами «442,76»
-8573- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Груша, кизил, явір»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «254,01»
замінити цифрами «221,84»
-8574- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Груша, кизил, явір»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«10,29» замінити цифрами «8,99»
-8575- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Груша,
кизил, явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

591,39

504,75

252,90

10,25

-8576- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2776

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції:
Груша,
кизил,
явір

560,26

478,18

239,59

9,71

»;
-8577- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

544,70

464,90

232,93

9,44

-8578- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Груша, кизил, явір..» викласти в
редакції

Груша,
кизил,
явір

575,82

491,46

246,24

9,98

-8579- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції

2777

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Груша,
кизил,
явір

560,26

478,18

239,59

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,71

-8580- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Груша,
кизил, явір..» викласти в редакції

Груша,
кизил,
явір

544,70

464,90

232,93

9,44

-8581- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

. Доповнити Розділу І законопроекту
новим пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції
Груша,
кизил,
явір

549,89

469,33

235,15

9,53

-8582- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції
Груша, кизил, явір 549,89 469,33 235,15 9,53
-8583- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тринадцятому рядку навпроти «Груша,
кизил, явір»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«593,98» замінити цифрами «518,76»

Відхилено

Відхилено

2778

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8584- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тринадцятому рядку навпроти «Груша,
кизил, явір»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«506,96» замінити цифрами «442,76»
-8585- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тринадцятому рядку навпроти «Груша,
кизил, явір»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«254,01» замінити цифрами «221,84»
-8586- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у тринадцятому рядку навпроти «Груша,
кизил, явір»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8587- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Груша,
кизил, явір..» викласти в редакції

2779

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Груша,
кизил,
явір

581,01

495,89

248,46

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10,07

-8588- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Груша, кизил, явір..» викласти в
редакції

Груша,
кизил,
явір

529,14

451,62

226,28

9,17

-8589- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Груша, кизил, явір..» викласти в редакції

Груша,
кизил,
явір

523,95

447,19

224,06

9,08

-8590- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Груша, кизил, явір»: у стовпці із
заголовком «великої» цифри «593,98»
замінити цифрами «518,76»
-8591- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

2780

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Груша, кизил, явір»: у стовпці із
заголовком «середньої» цифри «506,96»
замінити цифрами «442,76»
-8592- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Груша, кизил, явір»: у стовпці із
заголовком «дрібної» цифри «254,01»
замінити цифрами «221,84»
-8593- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у тринадцятому рядку
навпроти «Груша, кизил, явір»: у стовпці із
заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«10,29» замінити цифрами «8,99»
-8594- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

644
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
444,76
381,00
190,68
10,29

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн

392,32

336,08

168,20

9,08

2781

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

я,
шовков
иця,
яблуня

-8595- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня..» викласти в редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

403,98

346,06

173,19

9,35

-8596- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива

435,05

372,68

186,51

10,07

2782

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8597- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

. Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

438,94

376,01

188,18

10,16

-8598- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,

400,09

342,73

171,53

9,26

2783

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8599- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

33. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції:
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

415,63

356,04

178,19

9,62

»;
-8600- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції:

2784

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

427,28

366,03

183,18

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,89

-8601- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

427,28

366,03

183,18

9,89

-8602- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок

2785

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції:
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

423,40

362,70

181,52

9,80

»;
-8603- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «444,76» замінити цифрами «388,44»
-8604- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «381,00» замінити цифрами «332,75»
-8605- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2786

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «190,68» замінити цифрами «166,53»
-8606- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня»: у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8607- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

442,82

379,34

189,84

10,25

-8608- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

2787

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції:
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

419,52

359,37

179,85

9,71

»;
-8609- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков

407,86

349,39

174,86

9,44

2788

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

иця,
яблуня

-8610- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

431,17

369,35

184,85

9,98

-8611- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Абрикос, вишня,
ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),

419,52

359,37

179,85

9,71

2789

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8612- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

407,86

349,39

174,86

9,44

-8613- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції
Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім

411,75

352,72

176,52

9,53

2790

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8614- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції Абрикос, вишня, ялівець,
обліпиха, слива (крім терну), черешня,
шовковиця, яблуня 411,75 352,72 176,52 9,53
-8615- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«444,76» замінити цифрами «388,44»
-8616- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«381,00» замінити цифрами «332,75»
-8617- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2791

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«190,68» замінити цифрами «166,53»
-8618- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у чотирнадцятому рядку навпроти
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8619- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Абрикос,
вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну),
черешня, шовковиця, яблуня..» викласти в
редакції

435,05

372,68

186,51

10,07

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков

2792

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

иця,
яблуня

-8620- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

396,21

339,41

169,86

9,17

-8621- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива
(крім терну), черешня, шовковиця, яблуня..»
викласти в редакції

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім

392,32

336,08

168,20

9,08

2793

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

-8622- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «444,76» замінити цифрами «388,44»
-8623- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня»: у стовпці із заголовком «середньої»
цифри «381,00» замінити цифрами «332,75»
-8624- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку
навпроти «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «190,68» замінити цифрами «166,53»
-8625- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у чотирнадцятому рядку

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2794

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

навпроти «Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха,
слива (крім терну), черешня, шовковиця,
яблуня»: у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8626- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

645
Каштан, дуб корковий
371,62
318,80
158,62
10,29

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

327,81

281,21

139,92

9,08

-8627- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Каштан, дуб корковий..» викласти в
редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

337,54

289,57

144,07

9,35

-8628- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб

363,51

311,84

155,15

10,07

2795

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

коркови
й

-8629- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

366,75

314,63

156,54

10,16

-8630- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

334,30

286,78

142,69

9,26

-8631- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

34. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції:
Каштан,
дуб
коркови
й

347,28

297,92

148,23

9,62

»;

2796

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8632- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції:
Каштан,
дуб
коркови
й

357,02

306,27

152,38

9,89

-8633- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

357,02

306,27

152,38

9,89

-8634- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції:
Каштан,
дуб
коркови
й

353,77

303,49

151,00

9,80

»;
-8635- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

2797

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Каштан, дуб корковий»: у стовпці
із заголовком «великої» цифри «371,62»
замінити цифрами «324,56»
-8636- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Каштан, дуб корковий»: у стовпці
із заголовком «середньої» цифри «318,80»
замінити цифрами «278,43»
-8637- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Каштан, дуб корковий»: у стовпці
із заголовком «дрібної» цифри «158,62»
замінити цифрами «138,53»
-8638- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Каштан, дуб корковий»: у стовпці
із заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«10,29» замінити цифрами «8,99»
-8639- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Каштан,
дуб корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб

370,00

317,41

157,92

10,25

2798

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

коркови
й

-8640- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції:
Каштан,
дуб
коркови
й

350,52

300,70

149,61

9,71

»;
-8641- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

340,79

292,35

145,46

9,44

-8642- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції

Каштан,
дуб
коркови
й

360,26

309,06

153,77

9,98

2799

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8643- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Каштан, дуб
корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

350,52

300,70

149,61

9,71

-8644- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Каштан,
дуб корковий..» викласти в редакції

Каштан,
дуб
коркови
й

340,79

292,35

145,46

9,44

-8645- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції
Каштан,
дуб
коркови
й

344,03

295,14

146,84

9,53

-8646- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції
Каштан, дуб корковий 344,03 295,14 146,84
9,53

2800

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8647- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «Каштан,
дуб корковий»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«371,62» замінити цифрами «324,56»
-8648- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «Каштан,
дуб корковий»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«318,80» замінити цифрами «278,43»
-8649- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «Каштан,
дуб корковий»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«158,62» замінити цифрами «138,53»
-8650- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у п’ятнадцятому рядку навпроти «Каштан,
дуб корковий»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2801

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8651- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» рядок «Каштан,
дуб корковий..» викласти в редакції

363,51

311,84

155,15

10,07

Каштан,
дуб
коркови
й

-8652- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції

Каштан,
дуб
коркови
й

331,05

284,00

141,30

9,17

-8653- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Каштан, дуб корковий..» викласти в редакції

Каштан,
дуб
коркови
й

327,81

281,21

139,92

9,08

-8654- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

2802

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Каштан, дуб корковий»: у стовпці
із заголовком «великої» цифри «371,62»
замінити цифрами «324,56»
-8655- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Каштан, дуб корковий»: у стовпці
із заголовком «середньої» цифри «318,80»
замінити цифрами «278,43»
-8656- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Каштан, дуб корковий»: у стовпці
із заголовком «дрібної» цифри «158,62»
замінити цифрами «138,53»
-8657- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у п’ятнадцятому рядку
навпроти «Каштан, дуб корковий»: у стовпці
із заголовком «дров’яної (з корою)» цифри
«10,29» замінити цифрами «8,99»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

646
647
648

-8658- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
297,09
253,46
126,44

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Барбарис,

2803

№

Редакція, прийнята в першому читанні

10,29

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

262,06

223,57

111,53

9,08

-8659- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок
«Барбарис,
гледичія,
кипарис,
шипшина..» викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

269,85

230,21

114,85

9,35

-8660- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,

290,61

247,92

123,68

10,07

2804

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

шипши
на

-8661- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

293,20

250,14

124,79

10,16

-8662- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

267,25

228,00

113,74

9,26

-8663- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
35. Доповнити законопроект
пунктом наступного змісту:

Відхилено
новим

2805

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції:
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

277,63

236,86

118,16

9,62

»;
-8664- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції:
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

285,42

243,50

121,47

9,89

-8665- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Барбарис,
гледичія, кипарис, шипшина..» викласти в
редакції
Барбари
с,

285,42

243,50

121,47

9,89

2806

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

-8666- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції:
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

282,82

241,28

120,37

9,80

»;
-8667- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «297,09» замінити цифрами «259,47»
-8668- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина»: у стовпці із заголовком

Відхилено

Відхилено

2807

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«середньої» цифри «253,46» замінити
цифрами «221,36»
-8669- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «126,44» замінити цифрами «110,43»
-8670- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина»: у стовпці із заголовком «дров’яної
(з корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8671- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» доповнити
рядком «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина..», встановивши наступні ставки:
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

295,80

252,35

125,89

10,25

-8672- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2808

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції:
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

280,23

239,07

119,26

9,71

»;
-8673- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

272,44

232,43

115,95

9,44

-8674- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
288,01

245,71

122,58

9,98

Барбари
с,

2809

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

-8675- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

280,23

239,07

119,26

9,71

-8676- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» доповнити
рядком «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина..», встановивши наступні ставки:
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

272,44

232,43

115,95

9,44

-8677- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

. Доповнити Розділу І законопроекту
новим пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»

2810

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

рядок
«Барбарис,
гледичія,
шипшина..» викласти в редакції
Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

275,04

234,64

117,06

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

кипарис,

9,53

-8678- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції
Барбарис, гледичія,
кипарис, шипшина 275,04 234,64 117,06 9,53
-8679- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
шістнадцятому
рядку
навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«297,09» замінити цифрами «259,47»
-8680- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
шістнадцятому
рядку
навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«253,46» замінити цифрами «221,36»
-8681- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2811

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
шістнадцятому
рядку
навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«126,44» замінити цифрами «110,43»
-8682- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у
шістнадцятому
рядку
навпроти
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8683- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» доповнити
рядком «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина..», встановивши наступні ставки:

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

290,61

247,92

123,68

10,07

-8684- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок
«Барбарис,
гледичія,
кипарис,
шипшина..» викласти в редакції

2812

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

264,66

225,79

112,64

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9,17

-8685- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина..»
викласти в редакції

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

262,06

223,57

111,53

9,08

-8686- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина»: у стовпці із заголовком «великої»
цифри «297,09» замінити цифрами «259,47»
-8687- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції

Відхилено

Відхилено

2813

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «253,46» замінити
цифрами «221,36»
-8688- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина»: у стовпці із заголовком «дрібної»
цифри «126,44» замінити цифрами «110,43»
-8689- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у шістнадцятому рядку
навпроти «Барбарис, гледичія, кипарис,
шипшина»: у стовпці із заголовком «дров’яної
(з корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8690- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

649
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха
222,37
189,75
95,38
10,29

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,

196,15

167,38

84,13

9,08

2814

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

-8691- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

201,98

172,35

86,63

9,35

2815

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8692- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

217,52

185,61

93,30

10,07

-8693- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції

2816

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

219,46

187,26

94,13

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10,16

-8694- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,

200,04

170,69

85,80

9,26

2817

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

-8695- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

36. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції:
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

207,80

177,32

89,13

9,62

»;
-8696- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

2818

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції:
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

213,63

182,29

91,63

9,89

-8697- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслин

213,63

182,29

91,63

9,89

2819

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

-8698- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції:
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,

211,69

180,63

90,80

9,80

2820

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

»;
-8699- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «222,37» замінити цифрами
«194,21»
-8700- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «189,75» замінити
цифрами «165,72»
-8701- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха»: у стовпці із заголовком

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2821

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«дрібної» цифри «95,38» замінити цифрами
«83,30»
-8702- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «10,29» замінити
цифрами «8,99»
-8703- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» доповнити
рядком «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха..», встановивши наступні
ставки:
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина

221,40

188,92

94,96

10,25

2822

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

, терен,
черемха

-8704- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

209,75

178,98

89,96

9,71

»;
-8705- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,

2823

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
,терен,
черемха

203,92

174,01

87,47

9,44

-8706- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Акація, бруслина,
бирючина, глід, граб східний, тамарикс,
калина, крушина, ліщина, горобина, бузок,
скумпія, свидина, терен, черемха..» викласти в
редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,

215,57

183,95

92,46

9,98

2824

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

-8707- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» доповнити
рядком «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха..», встановивши наступні
ставки:
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

203,92

174,01

87,47

-8708- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

9,44

Відхилено

2825

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

. Доповнити Розділу І законопроекту
новим пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

205,86

175,66

88,30

9,53

-8709- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції
Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
205,86 175,66 88,30 9,53

2826

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8710- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сімнадцятому рядку навпроти «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«222,37» замінити цифрами «194,21»
-8711- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сімнадцятому рядку навпроти «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха»:
у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«189,75» замінити цифрами «165,72»
-8712- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у сімнадцятому рядку навпроти «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«95,38» замінити цифрами «83,30»
-8713- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2827

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у сімнадцятому рядку навпроти «Акація,
бруслина, бирючина, глід, граб східний,
тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина,
бузок, скумпія, свидина, терен, черемха»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «10,29» замінити цифрами
«8,99»
-8714- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» доповнити
рядком «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха..», встановивши наступні
ставки:

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

217,52

185,61

93,30

10,07

-8715- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:

2828

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

198,09

169,03

84,97

9,17

-8716- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Акація, бруслина, бирючина, глід, граб
східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина,
горобина, бузок, скумпія, свидина, терен,
черемха..» викласти в редакції

Акація,
бруслин
а,

196,15

167,38

84,13

9,08

2829

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

-8717- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «222,37» замінити цифрами
«194,21»
-8718- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «189,75» замінити
цифрами «165,72»

Відхилено

Відхилено

2830

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8719- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «95,38» замінити цифрами
«83,30»
-8720- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у сімнадцятому рядку
навпроти «Акація, бруслина, бирючина, глід,
граб східний, тамарикс, калина, крушина,
ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина,
терен, черемха»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «10,29» замінити
цифрами «8,99»
-8721- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

650
Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)
74,67
63,68
32,17
6,21”.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

65,86

56,18

28,38

-8722- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

5,47

Відхилено

2831

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Верба, чагарники (крім зазначених в
інших позиціях)..» викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

67,82

57,84

29,22

5,64

-8723- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

73,04

62,29

31,47

6,07

-8724- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції

2832

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

73,69

62,85

31,75

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6,12

-8725- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

67,17

57,29

28,94

5,58

-8726- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

37. Доповнити законопроект новим
пунктом наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції:
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

69,77

59,51

30,07

5,80

2833

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

»;
-8727- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції:
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

71,73

61,18

30,91

5,96

»;
-8728- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції:
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

71,08

60,63

30,63

5,91

»;
-8729- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку

Відхилено

2834

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

навпроти «Верба, чагарники (крім зазначених
в інших позиціях)»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «74,67» замінити цифрами
«65,21»
-8730- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Верба, чагарники (крім зазначених
в інших позиціях)»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «63,68» замінити цифрами
«55,62»
-8731- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Верба, чагарники (крім зазначених
в інших позиціях)»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «32,17» замінити цифрами
«28,10»
-8732- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Верба, чагарники (крім зазначених
в інших позиціях)»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «6,21» замінити
цифрами «5,42»
-8733- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» доповнити
рядком «Верба, чагарники (крім зазначених в
інших позиціях)..», встановивши наступні
ставки:

2835

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

74,34

63,41

32,03

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6,18

-8734- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції;
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

70,43

60,07

30,35

5,85

»;
-8735- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 46 розділу І проекту викласти в
такій редакції:
"46. Пункт 256.3 статті 256 викласти в
такій редакції:
"256.3. Ставки рентної плати за спеціальне
використання
лісових
ресурсів
встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних
лісових порід:
Наймен
ування

Ставка
за
1
щільни

2836

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
лісової
породи

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

й куб.
метр
деревин
и,
гривень
ділової
(без
кори)
великої

середнь
ої

дрібної

дров’ян
ої
(з
корою)

Сосна

266

172

66

8

Модрин
а

119

103

39

9

Ялина,
ялиця

245

210

81

9

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

700

334

113

12

Ясен,
клен
(крім
явора)

263

223

113

12

Бук

503

322

108

10

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

38

34

26

9

Осика,
вільха

24

19

15

7

Перший
пояс
лісів

2837

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сіра,
тополя
Другий
пояс
лісів
Сосна

224

145

57

7

Модрин
а

103

87

34

9

Ялина,
ялиця

207

177

69

8

Дуб
(крім
дуба
корково
го)

591

286

95

9

Ясен,
клен
(крім
явора)

222

191

95

9

Бук

427

273

92

9

Береза,
вільха
чорна,
граб
звичайн
ий, в’яз,
липа

33

28

22

8

Осика,
вільха
сіра,
тополя

19

18

14

6;

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних
лісових порід:
Наймен
ування

Ставка
за
1
щільни
й куб.

2838

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
лісової
породи

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

метр
деревин
и,
гривень
ділової
(без
кори)

дров’ян
ої
(з
корою)

великої

середнь
ої

дрібної

Самшит

1224

1046

523

12

Бархат,
горіх

762

652

326

12

Груша,
кизил,
явір

612

523

262

12

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

457

390

195

12

Каштан,
дуб
коркови
й

382

326

163

12

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,

305

261

131

12

Перший
пояс
лісів

2839

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

шипши
на

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина
, терен,
черемха

229

196

98

12

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

76

66

33

7

Самшит

1037

886

444

9

Бархат,
горіх

650

555

277

9

Груша,
кизил,
явір

519

443

222

9

Другий
пояс
лісів

2840

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абрико
с,
вишня,
ялівець,
обліпих
а, слива
(крім
терну),
черешн
я,
шовков
иця,
яблуня

389

333

167

9

Каштан,
дуб
коркови
й

325

279

139

9

Барбари
с,
гледичі
я,
кипарис
,
шипши
на

260

222

111

9

Акація,
бруслин
а,
бирючи
на, глід,
граб
східний
,
тамарик
с,
калина,
крушин
а,
ліщина,
горобин
а, бузок,
скумпія
,
свидина

195

166

84

9

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2841

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

, терен,
черемха

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

66

56

29

6";

-8736- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

68,47

58,40

29,51

5,69

-8737- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в

72,38

61,74

31,19

6,02

2842

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інших
позиція
х)

-8738- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту: «В частині 256.3.2 в
таблиці ставок рентної плати в розділі
«другий пояс лісів» рядок «Верба, чагарники
(крім зазначених в інших позиціях)..»
викласти в редакції

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

70,43

60,07

30,35

5,85

-8739- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» доповнити
рядком «Верба, чагарники (крім зазначених в
інших позиціях)..», встановивши наступні
ставки

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

68,47

58,40

29,51

5,69

-8740- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділу І законопроекту новим
пунктом наступного змісту:

2843

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції
Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)..

69,12

58,96

29,79

5,75

-8741- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)
В частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної
плати в розділі «другий пояс лісів» рядок
«Верба, чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)..» викласти в редакції
Верба,
чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
69,12 58,96 29,79 5,75
-8742- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»:
у стовпці із заголовком «великої» цифри
«74,67» замінити цифрами «65,21»
-8743- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2844

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

у стовпці із заголовком «середньої» цифри
«63,68» замінити цифрами «55,62»
-8744- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»:
у стовпці із заголовком «дрібної» цифри
«32,17» замінити цифрами «28,10»
-8745- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
у вісімнадцятому рядку навпроти «Верба,
чагарники (крім зазначених в інших
позиціях)»:
у стовпці із заголовком «дров’яної (з
корою)» цифри «6,21» замінити цифрами
«5,42»
-8746- Н.д. Бондар М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В пункті 46 розділу І законопроекту в
частині 256.3.2 в таблиці ставок рентної плати
в розділі «другий пояс лісів» доповнити
рядком «Верба, чагарники (крім зазначених в
інших позиціях)..», встановивши наступні
ставки:

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших

73,04

62,29

31,47

6,07

2845

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

позиція
х)

-8747- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Верба, чагарники (крім зазначених в
інших позиціях)..» викласти в редакції

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

66,51

56,73

28,66

5,53

-8748- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом
наступного змісту:
«В частині 256.3.2 в таблиці ставок
рентної плати в розділі «другий пояс лісів»
рядок «Верба, чагарники (крім зазначених в
інших позиціях)..» викласти в редакції

Верба,
чагарни
ки (крім
зазначе
них
в
інших
позиція
х)

65,86

56,18

28,38

5,47

-8749- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

2846

№

651

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Верба, чагарники (крім зазначених
в інших позиціях)»: у стовпці із заголовком
«великої» цифри «74,67» замінити цифрами
«65,21»
-8750- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Верба, чагарники (крім зазначених
в інших позиціях)»: у стовпці із заголовком
«середньої» цифри «63,68» замінити цифрами
«55,62»
-8751- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Верба, чагарники (крім зазначених
в інших позиціях)»: у стовпці із заголовком
«дрібної» цифри «32,17» замінити цифрами
«28,10»
-8752- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 256.3.2 пункту 256.3 статті 256
Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: у вісімнадцятому рядку
навпроти «Верба, чагарники (крім зазначених
в інших позиціях)»: у стовпці із заголовком
«дров’яної (з корою)» цифри «6,21» замінити
цифрами «5,42»
-8753- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2847

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
В статті 257:
підпункт 257.3.5 пункту 257.3 виключити;
абзац другий пункту 257.5 виключити.
-8754- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291)
Доповнити розділ І пунктом такого змісту:
"Статтю 258 виключити".
-8755- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Розділ І законопроекту після пункту сорок
шостого доповнити новим пунктом такого
змісту:
«46-1. Після статті 256-1 доповнити
статтею 256-2 такого змісту:
Стаття 256-2. Рентна плата за пересування
територією України автотранспортних засобів
256-2.1. Об’єктом оподаткування рентною
платою за пересування територією України
автотранспортних
засобів,
є
право
використовувати територію України для
пересування автотранспортних засобів що не
мають державного реєстраційного знаку
транспортних засобів України.
256-2.2 Платниками рентної плати за
пересування
територією
України
автотранспортних засобів що не мають
державного
реєстраційного
знаку
транспортних засобів України є особи, що
здійснюють
керування
такими
автотранспортними засобами під час їх
пересування по території України.
256-2.3. Ставка рентної плати за
пересування
територією
України
автотранспортних засобів що не мають
державного
реєстраційного
знаку
транспортних засобів України становить 1
євро за кожен день, коли такий транспортний
засіб перебуває на території України. За кожен

Порушення ст. 116
Регламенту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Порушення ст. 116
Регламенту
Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

2848

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

автотранспортний
засіб
рентна
плата
вноситься окремо.
256-2.4. Рентна плата, передбачена цією
статтею, сплачується не пізніше моменту
в’їзду або ввезення автотранспортного засобу
на територію України.
У разі, якщо в подальшому строк
перебування автотранспортного засобу на
території України перевищує кількість днів, за
які була внесена передбачена цією статтею
рентна плата, платник рентної плати
зобов’язаний сплатити таку рентну плату за
додатковий
строк
перебування
автотранспортного засобу на території
України не пізніше календарного дня, що є
останнім днем строку, за який рентна плата
була внесена раніше.
256-2.5. Про сплату рентної плати,
передбаченої цією статтею, її платнику
видається цифрове свідоцтво. Форма, перелік
інформації, що міститься у такому свідоцтві та
порядок його видачі встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
Свідоцтво є діючим протягом строку, за
який внесена передбачена цією статтею
рентна плата.
Мінімальний
термін
дії
свідоцтва
становить 10 днів.
256-2.6. Не є об’єктом оподаткування
рентною платою, передбаченою цією статтею,
право пересування територією України:
а)
автотранспортних
засобів,
що
пересуваються або перевозяться в режимі
митного транзиту;
б) вантажних транспортних засобів, що
здійснюють
міжнародне
перевезення
вантажів, на строк такого перевезення, а
також протягом 10 календарних днів,
наступних за днем, коли таке перевезення
завершене.»
-8756- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 265
Податкового кодексу України доповнити
частиною 265.2 наступного змісту: «265.2.
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки, а положення цього
розділу щодо ставок податків та зборів, а
також податкових пільг не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.»
-8757- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 265
Податкового кодексу України доповнити
частиною 265.3 наступного змісту: 18 «265.3.
У разі внесення змін до цього розділу з
порушенням частини 265.2 цієї статті, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-8758- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Порушення ст. 116
Регламенту

розділ І проекту після пункту 46 доповнити
новим пунктом такого змісту:
"46-1. В абзаці першому підпункту 266.7.2
пункту 266.7 статті 266 слова та цифри
"Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку, обчисленого
згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї
статті" замінити словами та цифрами
"Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку, обчисленого
згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї
статті, разом з детальним розрахунком
суми/сум податку";
-8759- Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356)
Пункт 266.7.2 статті 266. Викласти в новій
редакції
266.7.2.
Податкове/податкові
повідомлення-рішення про сплату суми/сум

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

77. У підпункті 266.7.2 пункту 266.7 статті
266:
1) в абзаці першому слова та цифри
"Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку, обчисленого
згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї
статті" замінити словами та цифрами
"Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку, обчисленого
згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї
статті, разом з детальним розрахунком
суми/сум податку";
2) після абзацу першого доповнити новим
абзацом такого змісту:
“Податкове/податкові
повідомленнярішення про сплату суми/сум податку та
відповідні платіжні реквізити, визначені в
абзаці першому цього підпункту, що
надсилаються платнику податку, повинні
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податку, обчисленого згідно з підпунктом
266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні
платіжні
реквізити,
зокрема,
органів
місцевого
самоврядування
за
місцезнаходженням кожного з об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості,
надсилаються (вручаються) платнику податку
контролюючим органом за місцем його
податкової адреси (місцем реєстрації) до 1
липня року, що настає за базовим податковим
(звітним)
періодом
(роком).
Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку та відповідні
платіжні реквізити, визначені в абзаці
першому цього підпункту, що надсилаються
(вручаються) платнику податку, повинні
містити по кожному з об’єктів житлової та/або
нежитлової
нерухомості,
зокрема,
інформацію щодо адреси місцезнаходження
об’єкта
житлової
та/або
нежитлової
нерухомості, його площі, ставок та наданих
пільг фізичним особам зі сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки.
Щодо
новоствореного
(нововведеного) об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості податок сплачується
фізичною особою-платником починаючи з
місяця, в якому виникло право власності на
такий об’єкт. Контролюючі органи за місцем
проживання (реєстрації) платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
об’єктів
житлової
та/або
нежитлової
нерухомості про надіслані (вручені) платнику
податку податкові повідомлення-рішення про
сплату податку у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Нарахування податку та
надсилання
(вручення)
податкових
повідомлень-рішень про сплату податку
фізичним особам - нерезидентам здійснюють

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

містити по кожному з об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості, зокрема, але не
виключно,
інформацію
щодо
адреси
місцезнаходження об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості, його площі, ставок
та наданих пільг фізичним особам зі сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки”.
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
вважати відповідно абзацами третім-п'ятим.
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контролюючі органи за місцезнаходженням
об’єктів
житлової
та/або
нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності
таких нерезидентів.
-8760- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 266.2.2 пункту 266.2 статті 266
підпункт "ї" Податкового кодексу України
викласти в такій редакції: «ї) об’єкти
нежитлової нерухомості державних та
комунальних дитячих санаторно-курортних
закладів та закладів оздоровлення та
відпочинку дітей, а також дитячих санаторнокурортних закладів та закладів оздоровлення і
відпочинку дітей, які знаходяться на балансі
підприємств, установ та організацій, які є
неприбутковими і внесені контролюючим
органом до Реєстру неприбуткових установ та
організацій. У разі виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій
декларація подається платником податку
протягом 40 календарних днів з дня
виключення,
а
податок
сплачується
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в
якому відбулося виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій;».
-8761- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 266.2.2 пункту 266.2 статті 266
підпункт "й" Податкового кодексу України
викласти в такій редакції: «й) об’єкти
нежитлової нерухомості державних та
комунальних
центрів
олімпійської
підготовки,
шкіл
вищої
спортивної
майстерності, центрів фізичного здоров’я
населення, центрів з розвитку фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячоюнацьких спортивних шкіл, а також центрів
олімпійської
підготовки,
шкіл
вищої
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Висновки, обґрунтування

спортивної майстерності, дитячо-юнацьких
спортивних шкіл і спортивних споруд
всеукраїнських
фізкультурно-спортивних
товариств, їх місцевих осередків та
відокремлених
підрозділів,
що
є
неприбутковими та включені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій. У разі
виключення таких установ та організацій з
Реєстру неприбуткових установ та організацій
декларація подається платником податку
протягом 40 календарних днів з дня
виключення,
а
податок
сплачується
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в
якому відбулося виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій;»
-8762- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 266.2.2 пункту 266.2 статті 266
підпункт "к" Податкового кодексу України
викласти в такій редакції: «к) об’єкти
нежитлової нерухомості баз олімпійської та
паралімпійської підготовки. Перелік таких баз
затверджується актами Кабінету Міністрів
України;».
-8763- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 266.4.1 пункту 266.4 статті 266
підпункт "а" Податкового кодексу України
викласти в такій редакції: «а) для
квартири/квартир незалежно від їх кількості на 70 кв. метрів;»
-8764- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 266.4.1 пункту 266.4 статті 266
підпункт "в" Податкового кодексу України
викласти в такій редакції: «в) для різних типів
об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
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часток (у разі одночасного перебування у
власності платника податку квартири/квартир
та житлового будинку/будинків, у тому числі
їх часток), - на 190 кв. метрів.».
-8765- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці другому підпункту 266.4.3 пункту
266.4 статті 266 Податкового кодексу України
знак «/» замінити словами «та/або».
-8766- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці третьому підпункту 266.4.3 пункту
266.4 статті 266 Податкового кодексу України
знак «/» замінити словами «та/або».
-8767- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці першому підпункту 266.7.2 пункту
266.7 статті 266 Податкового кодексу України
знак «/» замінити словами «та/або».
-8768- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 266.7.3 пункту 266.7 статті 266
Податкового кодексу України абзац шостий
викласти в такій редакції: «нарахованої суми
податку, в тому числі за попередні періоди.».
-8769- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 266.7.3 пункту 266.7 статті 266
Податкового кодексу України абзац сьомий
викласти в такій редакції: У разі виявлення
розбіжностей між даними контролюючих
органів
та
даними,
підтвердженими
платником податку на підставі оригіналів
відповідних документів, зокрема документів,
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Висновки, обґрунтування

що підтверджують право власності на об’єкт,
контролюючий орган за своєю податковою
адресою платника податку проводить
перерахунок суми податку і надсилає (вручає)
йому нове податкове повідомлення-рішення.
Попереднє податкове повідомлення-рішення
вважається скасованим (відкликаним).».
-8770- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці першому підпункту 266.7.4 пункту
266.7 статті 266 Податкового кодексу України
слова та цифри «15-денний строк» замінити
словами та цифрами «20-денний строк».
-8771- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 266.7.4 пункту 266.7 статті 266
Податкового кодексу України абзац перший
викласти в такій редакції: «Органи державної
реєстрації прав на нерухоме майно, а також
органи, що здійснюють реєстрацію місця
проживання фізичних осіб, зобов’язані
щокварталу у 15-денний строк після
закінчення податкового (звітного) кварталу
подавати контролюючим органам відомості,
необхідні для розрахунку та справляння
податку фізичними та юридичними особами,
за місцем розташування такого об’єкта
нерухомого майна станом на перше число
відповідного
кварталу
в
порядку,
визначеному рішенням Кабінету Міністрів
України.».
-8772- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У абзаці першому підпункту 266.7.5 пункту
266.7 статті 266 Податкового кодексу України
знак «/» замінити словами «та/або».
-8773- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 266.8 статті 266 підпункт 266.8.1
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції: «Контролюючий орган
надсилає податкове повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації
про перехід права власності на об’єкт
оподаткування.».
-8774- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 266.10.1 пункту 266.10 статті 266
Податкового кодексу України підпункт "а"
викласти в такій редакції: а) фізичними
особами - протягом 65 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення;».
-8775- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 266.2.2 пункту 266.2 статті 266
підпункт "ї" викласти в такій редакції: «ї)
об’єкти нежитлової нерухомості державних та
комунальних дитячих санаторно-курортних
закладів та закладів оздоровлення та
відпочинку дітей, а також дитячих санаторнокурортних закладів та закладів оздоровлення і
відпочинку дітей, які знаходяться на балансі
підприємств, установ та організацій, які є
неприбутковими і внесені контролюючим
органом до Реєстру неприбуткових установ та
організацій. У разі виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій
декларація подається платником податку
протягом 35 календарних днів з дня
виключення,
а
податок
сплачується
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в
якому відбулося виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій;»
-8776- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 266.2.2 пункту 266.2 статті 266
підпункт "й" викласти в такій редакції: «й)
об’єкти нежитлової нерухомості державних та
комунальних
центрів
олімпійської
підготовки,
шкіл
вищої
спортивної
майстерності, центрів фізичного здоров’я
населення, центрів з розвитку фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячоюнацьких спортивних шкіл, а також центрів
олімпійської
підготовки,
шкіл
вищої
спортивної майстерності, дитячо-юнацьких
спортивних шкіл і спортивних споруд
всеукраїнських
фізкультурно-спортивних
товариств, їх місцевих осередків та
відокремлених
підрозділів,
що
є
неприбутковими та включені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій. У разі
виключення таких установ та організацій з
Реєстру неприбуткових установ та організацій
декларація подається платником податку
протягом 35 календарних днів з дня
виключення,
а
податок
сплачується
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в
якому відбулося виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій;»
-8777- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 266.2.2 пункту 266.2 статті 266
підпункт "к" викласти в такій редакції: «к)
об’єкти
нежитлової
нерухомості
баз
олімпійської та паралімпійської підготовки.
Перелік
таких
баз
затверджується
постановами та іншими актами Кабінету
Міністрів України;»
-8778- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
пункті 266.3 статті 266 підпункт 266.3.2
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

викласти в такій редакції: 266.3.2. База
оподаткування
об’єктів
житлової
та
нежитлової нерухомості, в тому числі їх
часток, які перебувають у власності фізичних
осіб, обчислюється контролюючим органом
на підставі даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, що
безоплатно надаються органами державної
реєстрації прав на нерухоме майно та/або на
підставі оригіналів відповідних документів
платника податків, зокрема документів, що
підтверджують право власності на такий
об’єкт.»
-8779- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 266.4.1 пункту 266.4 статті 266
підпункт "а" викласти в такій редакції: а) для
квартири/квартир незалежно від їх кількості на 65 кв. метрів;»
-8780- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 266.4.1 пункту 266.4 статті 266
підпункт "б" викласти в такій редакції: б) для
житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості – на 125 кв. метрів;»
-8781- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 266.4.1 пункту 266.4 статті 266
підпункт "б" викласти в такій редакції: б) для
житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості – на 130 кв. метрів;»
-8782- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 266.4.1 пункту 266.4 статті 266
підпункт "в" викласти в такій редакції: в) для
різних типів об’єктів житлової нерухомості, в

2858

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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тому числі їх часток (у разі одночасного
перебування у власності платника податку
квартири/квартир
та
житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на
195 кв. метри.»
-8783- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
пункті 266.6 статті 266 підпункт 266.6.1
викласти в такій редакції: «Базовий
податковий (звітний) період відповідає
календарному року.»
-8784- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзаці першому підпункту 266.7.1 пункту
266.7 статті 266 знак «/» замінити словами
«та/або»
-8785- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзаці шостому підпункту 266.7.1 пункту
266.7 статті 266 знак «/» замінити словами
«та/або»
-8786- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзаці першому підпункту 266.7.4 пункту
266.7 статті 266 слова та цифри «15-денний
строк» замінити словами та цифрами «18денний строк».
-8787- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 266.7.4 пункту 266.7 статті 266
абзац перший викласти в такій редакції:
«Органи державної реєстрації прав на
нерухоме майно, а також органи, що
здійснюють реєстрацію місця проживання
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фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15денний строк після закінчення податкового
(звітного) кварталу подавати контролюючим
органам відомості, необхідні для розрахунку
та справляння податку фізичними та
юридичними
особами,
за
місцем
розташування такого об’єкта нерухомого
майна станом на перше число відповідного
кварталу в порядку, визначеному постановою
Кабінету Міністрів України.»
-8788- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
підпункті 266.7.5 пункту 266.7 статті 266
абзац перший викласти в такій редакції:
«Платники податку - юридичні особи
самостійно обчислюють суму податку станом
на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого
цього ж року подають контролюючому органу
за
місцезнаходженням
об’єкта/об’єктів
оподаткування декларацію за формою,
визначеною у порядку, передбаченому
статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної
суми рівними частками поквартально.»
-8789- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзаці першому підпункту 266.9.1 пункту
266.9 статті 266 знак «/» замінити словами
«та/або»
-8790- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У підпункті 266.2.2 пункту 266.2 статті
266 підпункт "к" викласти в такій редакції: «к)
об’єкти
нежитлової
нерухомості
баз
олімпійської та паралімпійської підготовки.
Перелік таких баз визначається Кабінетом
Міністрів України;»»
-8791- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У підпункті 266.4.1 пункту 266.4 статті
266 підпункт "в" викласти в такій редакції: в)
для різних типів об’єктів житлової
нерухомості, в тому числі їх часток (у разі
одночасного перебування у власності
платника податку квартири/квартир та
житлового будинку/будинків, у тому числі їх
часток), - на 200 кв. метрів.»»
-8792- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У підпункті 266.7.4 пункту 266.7 статті
266 абзац перший викласти в такій редакції:
«Органи державної реєстрації прав на
нерухоме майно, а також органи, що
здійснюють реєстрацію місця проживання
фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15денний строк після закінчення податкового
(звітного) кварталу подавати контролюючим
органам відомості, необхідні для розрахунку
та справляння податку фізичними та
юридичними
особами,
за
місцем
розташування такого об’єкта нерухомого
майна станом на перше число відповідного
кварталу в порядку, визначеному актом
Кабінету Міністрів України.»»
-8793- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У підпункті 266.7.5 пункту 266.7 статті
266 абзац перший викласти в такій редакції:
«Платники податку - юридичні особи
самостійно обчислюють суму податку станом
на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого
цього ж року подають контролюючому органу
за
місцезнаходженням
об’єкта/об’єктів
оподаткування декларацію за формою,
встановленою у порядку, передбаченому цим
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Кодексом, з розбивкою річної суми рівними
частками поквартально.»
-8794- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У підпункті 266.9.1 пункту 266.9 статті
266 абзац перший викласти в такій редакції:
«Податок
сплачується
за
місцем
розташування об’єкта/об’єктів оподаткування
і зараховується до відповідного бюджету в
порядку, визначеному Бюджетним кодексом
України.»
-8795- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 46 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
77. У підпункті 266.7.2 пункту 266.7 статті
266:.
1) в абзаці першому слова та цифри
"Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку, обчисленого
згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї
статті" замінити словами та цифрами
"Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку, обчисленого
згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї
статті, разом з детальним розрахунком
суми/сум податку";
2) після абзацу першого доповнити
абзацом
другим
такого
змісту:
“Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку та відповідні
платіжні реквізити, визначені в абзаці
першому цього підпункту, що надсилаються
платнику податку, повинні містити по
кожному з об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості, зокрема, але не
виключно,
інформацію
щодо
адреси
місцезнаходження об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості, його площі, ставок
та наданих пільг фізичним особам зі сплати

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
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податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки.”
У зв'язку з чим абзаци другий - четвертий
вважати абзацами третім-п'ятим відповідно.
-8796- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Южаніна Н. П. (р.к. №199)
Після пункту 46 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
78. У підпункті 267.6.2 пункту 267.6 статті
267:
1) в абзаці першому слова та цифри
"Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку" замінити
словами та цифрами "Податкове/податкові
повідомлення-рішення про сплату суми/сум
податку разом з детальним розрахунком
суми/сум податку".
2) після абзацу першого доповнити
абзацом
другим
такого
змісту:
“Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку та відповідні
платіжні реквізити, визначені в абзаці
першому цього підпункту, що надсилаються
платнику податку, повинні містити по
кожному з об’єктів, зокрема, але не виключно,
інформацію щодо транспортного засобу:
марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна
(куб.см), року випуску та розміру ставки
податку.”
У зв'язку з чим абзац другий вважати
абзацом третім. ;
-8797- Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356)

Висновки, обґрунтування

Враховано
та
інші
народні
депутати
–
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

78. У підпункті 267.6.2 пункту 267.6 статті
267:
1)
в
абзаці
першому
слова
"Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку" замінити
словами "Податкове/податкові повідомленнярішення про сплату суми/сум податку разом з
детальним розрахунком суми/сум податку";
2) після абзацу першого доповнити новим
абзацом такого змісту:
“Податкове/податкові
повідомленнярішення про сплату суми/сум податку та
відповідні платіжні реквізити, визначені в
абзаці першому цього підпункту, що
надсилаються платнику податку, повинні
містити по кожному з об’єктів, зокрема, але не
виключно, інформацію щодо транспортного
засобу: марки, моделі, об’єму циліндрів
двигуна (куб. см), року випуску та розміру
ставки податку”.
У зв'язку з цим абзаци другий і третій
вважати відповідно абзацами третім і
четвертим.

Відхилено

Пункт 267.6 статті 267. Викласти в новій
редакції
267.6. Порядок обчислення та сплати
податку 267.6.1. Обчислення суми податку з
об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб
здійснюється контролюючим органом за
місцем реєстрації платника податку. 267.6.2.
Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку та відповідні
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платіжні
реквізити
надсилаються
(вручаються)
платнику
податку
контролюючим органом за місцем його
реєстрації до 1 липня року базового
податкового (звітного) періоду (року).
Податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку та відповідні
платіжні реквізити, визначені в абзаці
першому цього підпункту, що надсилаються
(вручаються) платнику податку, повинні
містити по кожному з об’єктів, зокрема,
інформацію щодо виду транспортного засобу,
марки, моделі, об’єму двигуна, року випуску,
реєстраційного номеру, ставок та наданих
фізичним особам зі сплати податку на
транспортний
засіб.
Щодо
об’єктів
оподаткування, придбаних протягом року,
податок сплачується фізичною особоюплатником починаючи з місяця, в якому
виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове
повідомлення-рішення новому власнику після
отримання інформації про перехід права
власності.
Нарахування
податку
та
надсилання
(вручення)
податкових
повідомлень-рішень про сплату податку
фізичним особам - нерезидентам здійснюють
контролюючі органи за місцем реєстрації
об’єктів оподаткування, що перебувають у
власності таких нерезидентів.
-8798- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Пункт 51 розділу І проекту викласти у такій
редакції: «У абзацах першому та третьому
підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267
Податкового кодексу України цифри «375»
замінити цифрами «370».
-8799- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
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«Абзац другий підпункту 267.2.1 пункту 267.2
статті 267 Податкового кодексу України
викласти у такій редакції: «Така вартість
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику економічного,
соціального розвитку і торгівлі, за методикою,
затвердженою рішенням Кабінету Міністрів
України, станом на 1 січня податкового
(звітного) року виходячи з марки, моделі, року
випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу
пального";»
-8800- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 267.5 статті 266 підпункт 267.5.1
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції: «Базовий податковий (звітний)
період складає календарний рік.».
-8801- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Підпункт 267.6.1 пункту 267.6 статті 267
Податкового кодексу України викласти у
такій редакції: «267.6.1. Обчислення суми
податку з об’єкта/об’єктів оподаткування
фізичних осіб здійснюється контролюючим
органом за податковою адресою (місцем
реєстрації) платника податку, зазначеною в
реєстраційних
документах
на
об’єкт
оподаткування.»
-8802- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац третій підпункту 267.6.2 пункту 267.6
статті 267 Податкового кодексу України
викласти у такій редакції: «Щодо об’єктів
оподаткування, придбаних протягом року,
податок сплачується фізичною особоюплатником починаючи з місяця, в якому
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виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове
повідомлення-рішення новому власнику після
отримання інформації про перехід права
власності на об’єкт оподаткування.»
-8803- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Абзац перший підпункту 267.6.4 пункту
267.6 статті 267 Податкового кодексу України
викласти у такій редакції: «Платники податку
- юридичні особи самостійно обчислюють
суму податку станом на 1 січня звітного року
і не пізніше 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцем реєстрації
об’єкта оподаткування декларацію за
формою,
визначеною
у
порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з
розбивкою річної суми рівними частками
поквартально.».
-8804- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
Абзац другий підпункту 267.6.4 пункту 267.6
статті 267 Податкового кодексу України
викласти у такій редакції: «Щодо об’єктів
оподаткування, придбаних протягом року,
декларація юридичною особою - платником
подається протягом місяця з дня виникнення
права власності на такий об’єкт, а податок
сплачується починаючи з місяця, в якому
виникло право власності на такий об’єкт
оподаткування.».
-8805- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 267.6.10 пункту 267.6 статті 266
Податкового кодексу України підпункт "в"
викласти в такій редакції: «нарахованої суми
податку, в тому числі за попередні періоди.»
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-8806- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзацах першому та третьому підпункту
267.2.1 пункту 267.2 статті 267 цифри «375»
замінити цифрами «365».»
-8807- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац другий підпункту 267.2.1 пункту 267.2
статті 267 викласти у такій редакції: «Така
вартість визначається центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику економічного,
соціального розвитку і торгівлі, за методикою,
затвердженою
постановою
Кабінету
Міністрів України, станом на 1 січня
податкового (звітного) року виходячи з марки,
моделі, року випуску, об’єму циліндрів
двигуна, типу пального";»
-8808- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
пункті 267.5 статті 266 підпункт 267.5.1
викласти в такій редакції: «Базовий
податковий (звітний) період становить
календарний рік.»
-8809- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац перший підпункту 267.6.2 пункту
267.6 статті 267 викласти у такій редакції:
«267.6.2. Податкове/податкові повідомленнярішення про сплату суми/сум податку та
відповідні платіжні реквізити надсилаються
платнику податку контролюючим органом у
порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу, до 30 червня року базового
податкового (звітного) періоду (року).»

2867

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8810- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
абзаці другому підпункту 267.6.3 пункту 267.6
статті 267 слова «десятиденний строк»
замінити словами та цифрами «15-денний
строк».
-8811- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац перший підпункту 267.6.4 пункту
267.6 статті 267 викласти у такій редакції:
«Платники податку - юридичні особи
самостійно обчислюють суму податку станом
на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого
цього ж року подають контролюючому органу
за місцем реєстрації об’єкта оподаткування
декларацію за формою, встановленою у
порядку, передбаченому цим Кодексом, з
розбивкою річної суми рівними частками
поквартально.»
-8812- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац другий підпункту 267.6.5 пункту 267.6
статті 267 викласти у такій редакції:
«Контролюючий орган надсилає податкове
повідомлення-рішення новому власнику після
отримання інформації про перехід права
власності на об’єкт оподаткування.»
-8813- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
пункті 267.7 статті 267 підпункт 267.7.1
викласти в такій редакції: «Податок
сплачується за місцем реєстрації об’єктів
оподаткування
і
зараховується
до
відповідного
бюджету,
в
порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України.»
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-8814- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У абзацах першому та третьому
підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267
цифри «375» замінити цифрами «360»»
-8815- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац другий підпункту 267.2.1 пункту
267.2 статті 267 викласти у такій редакції:
«Така вартість визначається центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику
економічного, соціального розвитку і торгівлі,
за методикою, затвердженою актом Кабінету
Міністрів України, станом на 1 січня
податкового (звітного) року виходячи з марки,
моделі, року випуску, об’єму циліндрів
двигуна, типу пального";»»
-8816- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У пункті 267.5 статті 266 підпункт 267.5.1
викласти в такій редакції: «Базовий
податковий (звітний) період відповідає
календарному року.»»
-8817- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроекту доповнити
пунктом наступного змісту:
«Абзац перший підпункту 267.6.2 пункту
267.6 статті 267 викласти у такій редакції:
«267.6.2. Податкове/податкові повідомленнярішення про сплату суми/сум податку та
відповідні платіжні реквізити надсилаються
платнику податку контролюючим органом у
порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу, до 25 червня року базового
податкового (звітного) періоду (року).»»
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Висновки, обґрунтування

-8818- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У абзаці другому підпункту 267.6.3
пункту 267.6 статті 267 слова «десятиденний
строк» замінити словами та цифрами «20денний строк».»
-8819- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«Абзац перший підпункту 267.6.4 пункту
267.6 статті 267 викласти у такій редакції:
«Платники податку - юридичні особи
самостійно обчислюють суму податку станом
на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого
цього ж року подають контролюючому органу
за місцем реєстрації об’єкта оподаткування
декларацію за формою, встановленою у
порядку, передбаченому статтею 46 цього
Кодексу, з розбивкою річної суми рівними
частками щокварталу.»»
-8820- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У підпункті 268.5.2 пункту 268.5 статті 268
Податкового кодексу України абзац п’ятий
викласти в такій редакції: «Перелік
податкових агентів, їх місцезнаходження, а
також інша інформація про них розміщуються
та оприлюднюються на офіційному веб-сайті
сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаної територіальної громади, що
створена згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад.»
-8821- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Порушення ст. 116
Регламенту

Після пункту 46 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У пункті 268.7 статті 268 підпункт 268.7.3
Податкового кодексу України викласти в

Порушення ст. 116
Регламенту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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такій редакції: «Базовий податковий (звітний)
період складає календарний квартал.»
-8822- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
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47. У статті 269:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
пункті 268.6 статті 268 підпункт 268.6.3
викласти в такій редакції: «У разі
дострокового залишення особою, яка
сплатила
туристичний
збір,
території
адміністративно-територіальної одиниці, на
якій встановлено туристичний збір, сума
надмірно
сплаченого
збору
підлягає
поверненню такій особі у порядку,
встановленому цим Кодексом;»
-8823- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І проекту після пункту 46
доповнити новим пунктом такого змісту: «У
пункті 268.7 статті 268 підпункт 268.7.3
викласти в такій редакції: «Базовий
податковий (звітний) період відповідає
календарному кварталу.»
-8824- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Порушення ст. 116
Регламенту

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
наступного змісту:
«У пункті 268.7 статті 268 підпункт 268.7.3
викласти в такій редакції: «Базовий
податковий (звітний) період становить
календарний квартал.»»
-8825- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Порушення ст. 116
Регламенту

Пункт 47 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
79. У статті 269:
1) у назві статті слово ““земельного
податку” замінити словами “плати за землю”;
2) пункт 269.1 викласти у такій редакції:
«269.1. Платниками плати за землю є:
269.1.1. платники земельного податку:
269.1.1.1. власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв);

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Відхилено

Відхилено

Враховано

79. У статті 269:
1) у назві слова “земельного податку”
замінити словами “плати за землю”;
2) пункт 269.1 викласти у такій редакції:
«269.1. Платниками плати за землю є:
269.1.1. платники земельного податку:
269.1.1.1. власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв);
269.1.1.2.
землекористувачі,
яким
відповідно до закону надані у користування

2871

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

269.1.1.2.
землекористувачі,
яким
відповідно до закону надані у користування
земельні ділянки державної та комунальної
власності на правах постійного користування;
269.1.2. платники орендної плати —
землекористувачі
(орендарі)
земельних
ділянок державної і комунальної власності на
умовах оренди».
-8826- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

земельні ділянки державної та комунальної
власності на правах постійного користування;
269.1.2. платники орендної плати —
землекористувачі
(орендарі)
земельних
ділянок державної і комунальної власності на
умовах оренди».
Відхилено

Виключити
-8827- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 47 розділу І виключити.
-8828- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 47 розділу І виключити.
-8829- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункт 47 розділу І виключити
-8830- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

47. У статті 269:
-8831- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Пункт 47 розділу І виключити.

Відхилено

-8832- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Пункт 47 розділу І виключити.
-8833- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 47 розділу І виключити.

Відхилено

-8834- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 47 розділу І законопроекту
виключити
-8835- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Пункт 47 розділу І виключити.
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Висновки, обґрунтування

-8836- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт 47 Розділу І (щодо внесення змін до
статті 269 Податкового кодексу України)
виключити.
-8837- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

656

1) у назві статті слово ““земельного
податку” замінити словами “плати за землю”;

Пункт 46 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
статтю 269 викласти в такій редакції:
«Стаття 269. Платники земельного податку
269.1. Платниками податку є:
269.1.1. власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв);
269.1.2. землекористувачі.
269.2. Особливості справляння податку
суб'єктами господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, встановлюються главою 1 розділу
XIV цього Кодексу.»;
-8838- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-8839- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

1) у назві статті слово ““земельного
податку” замінити словами “плати за землю”;
-8840- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 47 Розділу
законопроекту – виключити.
-8841- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

І

Підпункт 1 пункту 47 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-8842- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 47 розділу І виключити.

657

2) пункт 269.1 викласти у такій редакції:

-8843- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 47 Розділу І
законопроекту – виключити.
-8844- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
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Висновки, обґрунтування

-8845- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 47 розділу І викласти в
такій редакції: «2) пункт 269.1 викласти у
такій редакції: «269.1. Платниками плати за
землю є: 269.1.1. платники земельного
податку: 269.1.1.1. власники земельних
ділянок, земельних часток (паїв); 269.1.1.2.
землекористувачі, яким відповідно до закону
надані у користування земельні ділянки
державної та комунальної власності на правах
постійного користування, без встановлення
строку; 269.1.2. платники орендної плати —
землекористувачі
(орендарі)
земельних
ділянок державної і комунальної власності на
умовах оренди.».
-8846- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2)пункт 269.1 викласти у такій редакції:
-8847- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 2 пункту 47 Розділу
законопроекту – виключити.
-8848- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено
І

Підпункт 2 пункту 47 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-8849- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 абзацу другого пункту 47
розділу І викласти в такій редакції:
«2) пункт 269.1 викласти у такій редакції:
“269.1. Платниками плати за землю є:
269.1.1. платники земельного податку:
269.1.1.1. власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв), окрім випадків
передачі таких земельних ділянок власниками
– фізичними особами в користування
юридичним особам;
269.1.1.2. землекористувачі – юридичні
особи, яким власники – фізичні особи надали
земельні ділянки, земельні частки (паї) у
користування;
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269.1.1.3.
землекористувачі,
яким
відповідно до закону надані у користування
земельні ділянки державної та комунальної
власності на правах постійного користування,
без встановлення строку;
269.1.1.4.
землекористувачі,
які
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності, в тому числі
самовільно
зайняті,
без
оформлення
правовстановлюючих документів;
269.1.2. платники орендної плати —
землекористувачі
(орендарі)
земельних
ділянок державної і комунальної власності на
умовах оренди.”.
-8850- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 47 розділу І виключити.
-8851- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 2 пункту 47 Розділу І
законопроекту – виключити.
-8852- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 269.1 статті 269 Розділу XII
викласти у такій редакції: 269.1. Платниками
податку є:
269.1.1. власники земельних ділянок,
земельних
часток
(паїв);
269.1.2.
землекористувачі, визначені підпунктом
14.1.73 статті 14 цього Кодексу.
-8853- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпукт 2 пункту 47 Розділу І виключити
658

“269.1. Платниками плати за землю є:

-8854- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-8855- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

“269.1. Платниками плати за землю є:
659

269.1.1. платники земельного податку:

-8856- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-8857- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

269.1.1. платники земельного податку:

660

269.1.1.1. власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв);

-8858- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 269.1 статті 269 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 269.1.1 такого змісту: «269.1.1.
платники земельного податку:» викласти в
наступній редакції: «269.1.1. власники
земельних ділянок, земельних часток (паїв);»
-8859- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункти 269.1.1., 269.1.1.1., 269.1.1.2.,
269.1.1.3. пункту 269.1 статті 269 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити.
-8860- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 269.1 статті 269 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 269.1.1 такого змісту: «269.1.1.
платники земельного податку:» викласти в
наступній редакції: «269.1.1. власники
земельних ділянок, земельних часток (паїв);»
-8861- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-8862- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)
269.1.1.1. власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв);
-8863- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 269.1 статті 269 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 269.1.1 такого змісту: «269.1.1.

Відхилено

Відхилено

2876

№

Редакція, прийнята в першому читанні

661

662

269.1.1.2.
землекористувачі,
яким
відповідно до закону надані у користування
земельні ділянки державної та комунальної
власності на правах постійного користування,
без встановлення строку;

Пропозиції та поправки до проекту

платники земельного податку:» викласти в
наступній редакції: «269.1.1. власники
земельних ділянок, земельних часток (паїв);»
-8864- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункти 269.1.1., 269.1.1.1., 269.1.1.2.,
269.1.1.3. пункту 269.1 статті 269 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити.
-8865- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункти 269.1.1., 269.1.1.1., 269.1.1.2.,
269.1.1.3. пункту 269.1 статті 269 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити.
-8866- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 47
розділу I викласти у такій редакції:
«269.1.1.2. землекористувачі».
-8867- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 47
слова «, без встановлення строку» вилучити;
-8868- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Передостанній абзац підпункту 2 пункту
47 вилучити;
-8869- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-8870- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

269.1.1.2.
землекористувачі,
яким
відповідно до закону надані у користування
земельні ділянки державної та комунальної
власності на правах постійного користування,
оперативного управління, господарського
відання
та/або
іншого
користування
земельною ділянкою;

2877

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8871- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 269.1 статті 269 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 269.1.2 такого змісту: «269.1.2.
платники орендної плати – землекористувачі
(орендарі) земельних ділянок державної і
комунальної власності на умовах оренди.»
викласти в наступній редакції: «269.1.2.
землекористувачі.»
-8872- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 269.1.1.2. пункту 269.1 статті 269
Податкового кодексу України «269.1.1.2.
землекористувачі, яким відповідно до закону
надані у користування земельні ділянки
державної та комунальної власності на правах
постійного користування, без встановлення
строку;» виключити.
-8873- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У новому пп.269.1.1.2 п.269.1 статті 269
виключити слова «без встановлення строку»;
-8874- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 47
розділу I викласти в такій редакції:
“269.1.1.2.
землекористувачі,
яким
відповідно до закону надані у користування
земельні ділянки державної та комунальної
власності
на
правах
постійного
користування”.
-8875- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 269.1 статті 269 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 269.1.2 такого змісту: «269.1.2.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2878

№

663

Редакція, прийнята в першому читанні

269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності, в тому числі
самовільно
зайняті,
без
оформлення
правовстановлюючих документів;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

платники орендної плати – землекористувачі
(орендарі) земельних ділянок державної і
комунальної власності на умовах оренди.»
викласти в наступній редакції: «269.1.2.
землекористувачі.»
-8876- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

п'ятий та шостий абзаци підпункту 2
пункту 47 розділу I викласти у такій редакції:
«269.1.1.2. постійні землекористувачі,
яким відповідно до закону надані у
користування земельні ділянки державної та
комунальної
власності
на
правах
користування без встановлення строку;
"269.1.1.3. власники нерухомого майна (у
тому
числі
об’єктів
незавершеного
будівництва), розташованого на земельних
ділянках за відсутні належним чином
оформлених речових прав на такі земельні
ділянки.»;
-8877- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
розділу I виключити.
-8878- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-8879- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-8880- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

в тому числі самовільно зайняті виключити
Пояснення
Відповідно до ч. 1 ст. 211 Земельного
кодексу України громадяни та юридичні
особи несуть цивільну, адміністративну або
кримінальну відповідальність відповідно до
законодавства за такі порушення, зокрема, за
самовільне зайняття земельних ділянок;
ухилення від державної реєстрації земельних
ділянок та подання недостовірної інформації

2879

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

щодо них. А відповідно до ч. 1 ст. 212
Земельного кодексу України самовільно
зайняті
земельні
ділянки
підлягають
поверненню
власникам
землі
або
землекористувачам без відшкодування затрат,
понесених за час незаконного користування
ними. Законом України «Про державний
контроль за використанням та охороною
земель» передбачено механізм контролю за
використанням та охороною земель. Тому
визнання землекористувачами осіб, які
незаконно користуються земельною ділянкою
і щодо яких мають бути застосовані заходи
юридичної
відповідальності,
виглядає
юридично некоректним.
-8881- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності, в тому числі
самовільно зайняті, без оформлення або з
порушенням
порядку
оформлення
правовстановлюючих документів;
-8882- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
розділу І викласти в такій редакції:
«269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності за відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки, факт чого
встановлено рішенням суду;».
-8883- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
У підпункті 2 пункту 47 розділу І абзац
шостий виключити.
-8884- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

23. Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності;".
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою
попередніх і також пропонує виключити
норму із законопроекту щодо внесення до
Податкового кодексу положень щодо
боротьби з відсутністю у користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільним зайняттям земельної
ділянки шляхом оподаткування таких
земельних ділянок.
Адже в подальшому такі норми можуть
бути, навпаки, використані для легалізації
самозахоплених земельних ділянок.
Пропоноване
вирішення
проблеми
відсутності
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільного зайняття земельної
ділянки має вирішуватись не шляхом їх
оподаткування, а через удосконалення
механізмів
контролю
за
земельними
ділянками, відповідальності за користування
земельними
ділянками
без
правовстановлюючих
документів,
відшкодування втрат власників, у тому числі,
бюджетних втрат, спрощення порядку
оформлення відповідних документів.
-8885- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

269.1.1.3. власники нерухомого майна,
об’єктів
незавершеного
будівництва,
розташованих на земельних ділянках, право
на
володіння
(користування)
якими
документально
не
оформлене
(не
підтверджене), та/або інформація про які не
внесена
до
відомостей
Державного
земельного кадастру;
-8886- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

54. Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
розділу I викласти в такій редакції:

2881

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

“269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності на підставі рішення
про передачу у користування земельної
ділянки
без
оформлення
правовстановлюючого документа”.
-8887- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
Розділу І викласти в такій редакції:
«269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності, в тому числі
самовільно
зайняті,
без
оформлення
правовстановлюючих документів;».
-8888- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 269.1.1.3 пункту 269.1 статті 269
Податкового кодексу України «269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують
земельні ділянки державної та комунальної
власності, в тому числі самовільно зайняті, без
оформлення
правовстановлюючих
документів;» виключити.
-8889- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
розділу І законопроекту виключити
-8890- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
Розділу І викласти в такій редакції:
«269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності, в тому числі
самовільно
зайняті,
без
оформлення
правовстановлюючих документів;».
-8891- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2882

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У новому підпункті 269.1.1.3 пункту 269.1
статті 269 слова «в тому числі самовільно
зайняті,
без
оформлення
правовстановлюючих документів» замінити
словами: «в тому числі особи, які були визнані
судом такими, що незаконно використовували
земельні
ділянки
без
оформлення
правовстановлюючих документів».
-8892- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
розділу І законопроекту (щодо нової редакції
підпункту 269.1.1.3 пункту 269.1 статті 269)
виключити
-8893- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

в абзаці шостому підпункту 2 пункту 47
розділу І проекту слова "в тому числі
самовільно
зайняті,
без
оформлення
правовстановлюючих
документів"
виключити;
-8894- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
виключити.
-8895- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 47
розділу І виключити слова «в тому числі
самовільно
зайняті,
без
оформлення
правовстановлюючих документів».
-8896- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

В абзаці шостому підпункту 2 пункту 47
розділу І виключити слова «в тому числі
самовільно
зайняті,
без
оформлення
правовстановлюючих документів».
-8897- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У підпункті 269.1.1.3 підпункту 269.1.1.
пункту 269.1 статті 269 Податкового кодексу
України слова «в тому числі самовільно
зайняті,
без
оформлення
правовстановлюючих
документів»
виключити.
-8898- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 47 розділу І абзац
шостий виключити.
-8899- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
розділу I викласти в такій редакції: “269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують
земельні ділянки державної та комунальної
власності на підставі рішення про передачу у
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

користування
земельної
ділянки
без
оформлення
правовстановлюючого
документа, а також які самовільно
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності без належної на це
правової підстави, що підтверджено рішенням
суду, яке набрало законної сили”.
-8900- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити

664

269.1.2. платники орендної плати —
землекористувачі
(орендарі)
земельних
ділянок державної і комунальної власності на
умовах оренди.”.

-8901- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
розділу І викласти в такій редакції: «269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують
земельні ділянки державної та комунальної
власності за відсутності належним чином
оформлених документів на земельну ділянку
або
внаслідок
самовільного
зайняття
земельної ділянки, факт чого встановлено
рішенням суду».
-8902- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац шостий підпункту 2 пункту 47
розділу І викласти в такій редакції:
«269.1.1.3.
землекористувачі,
які
використовують земельні ділянки державної
та комунальної власності за відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки, факт чого
встановлено рішенням органу місцевого
самоврядування».
-8903- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 47
розділу I виключити.
-8904- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-8905- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

269.1.2. платники орендної плати –
землекористувачі
(орендарі)
земельних
ділянок державної і комунальної власності на
умовах оренди, іншому праві користування,
відмінному від оренди; ”
-8906- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 269.1.2. пункту 269.1 статті
269 Податкового кодексу України слова
«платники орендної плати – землекористувачі
(орендарі) земельних ділянок державної і
комунальної власності на умовах оренди.»
замінити словом «землекористувачі».
-8907- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У новому пп.269.1.2 п. 269.1 статті 269
виключити слова «державної і комунальної
власності на умовах оренди».
-8908- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 269.1 статті 269 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 269.1.2 такого змісту: «269.1.2.
платники орендної плати – землекористувачі
(орендарі) земельних ділянок державної і
комунальної власності на умовах оренди.»
викласти в наступній редакції: «269.1.2.
землекористувачі.»
-8909- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

665

Абзац сьомий підпункту 2 пункту 47
розділу I викласти в такій редакції: “269.1.2.
платники орендної плати — орендарі
земельних ділянок державної і комунальної
власності на умовах оренди”.
-8910- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 47 розділу І викласти в
такій редакції: «2) пункт 269.1 викласти у

2886

№

666

Редакція, прийнята в першому читанні

48. Статтю 270 викласти у такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

такій редакції: «269.1. Платниками плати за
землю є: 269.1.1. платники земельного
податку: 269.1.1.1. власники земельних
ділянок, земельних часток (паїв); 269.1.1.2.
землекористувачі, яким відповідно до закону
надані у користування земельні ділянки
державної та комунальної власності на правах
постійного користування, без встановлення
строку; 269.1.2. платники орендної плати —
землекористувачі
(орендарі)
земельних
ділянок державної і комунальної власності на
умовах оренди.».
-8911- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 48 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
80. Статтю 270 викласти у такій редакції:
«Стаття 270. Об’єкти оподаткування
платою за землю
270.1. Об’єктами оподаткування платою
за землю є:
270.1.1. об’єкти оподаткування земельним
податком:
270.1.1.1.
земельні
ділянки,
які
перебувають у власності;
270.1.1.2. земельні частки (паї), які
перебувають у власності.
270.1.1.3. земельні ділянки державної або
комунальної власності, які перебувають у
володінні на праві постійного користування;
270.1.2. об’єкти оподаткування орендною
платою — земельні ділянки державної і
комунальної власності, надані в користування
на умовах оренди».
-8912- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

80. Статтю 270 викласти у такій редакції:
«Стаття 270. Об’єкти оподаткування
платою за землю
270.1. Об’єктами оподаткування платою за
землю є:
270.1.1. об’єкти оподаткування земельним
податком:
270.1.1.1.
земельні
ділянки,
які
перебувають у власності;
270.1.1.2. земельні частки (паї), які
перебувають у власності.
270.1.1.3. земельні ділянки державної або
комунальної власності, які перебувають у
володінні на праві постійного користування;
270.1.2. об’єкти оподаткування орендною
платою — земельні ділянки державної і
комунальної власності, надані в користування
на умовах оренди».

Відхилено

Виключити
-8913- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 48 розділу І виключити.
-8914- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 48 розділу І виключити
-8915- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункт 48 розділу І виключити
-8916- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

48. Статтю 270 викласти у такій редакції:
-8917- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Пункт 48 розділу І виключити.

Відхилено

-8918- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 48 Розділу І законопроекту –
виключити.
-8919- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Пункт 48 розділу І виключити.
-8920- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 48 розділу І виключити.

Відхилено

-8921- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 48 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-8922- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 48 розділу І законопроекту
виключити
-8923- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до статті 270.
-8924- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Відхилено

Пункт 48 розділу І виключити.
-8925- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

2888
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 48 Розділу І (щодо внесення змін до
статті 270 Податкового кодексу України)
виключити.
-8926- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 47 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
статтю 270 викласти в такій редакції:
«Стаття 270. Об'єкти оподаткування
земельним податком 270.1.
Об'єктами оподаткування є:
270.1.1. земельні ділянки, які перебувають
у власності або користуванні;
270.1.2. земельні частки (паї), які
перебувають у власності.»
-8927- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 48 розділу І виключити.

667

668

“Стаття 270.
платою за землю

Об’єкти

оподаткування

270.1. Об’єктами оподаткування платою за
землю є:

-8928- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 48 Розділу І законопроекту –
виключити.
-8929- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 48 Розділу І виключити

Відхилено

-8930- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-8931- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

Стаття 270. Об’єкти оподаткування
платою за землю
-8932- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-8933- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)
270.1. Об’єктами оподаткування платою за
землю є:
-8934- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Підпункти 270.1.1., 270.1.1.1., 270.1.1.2.,
270.1.1.3. пункту 270.1 статті 270 Податкового

Відхилено

Відхилено

2889

№

669

Редакція, прийнята в першому читанні

270.1.1. об’єкти оподаткування земельним
податком:

Пропозиції та поправки до проекту

кодексу України в редакції законопроекту
виключити.
-8935- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-8936- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)
270.1.1. об’єкти оподаткування земельним
податком:
-8937- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 270.1.1 пункту 270.1 статті 270
Податкового кодексу України слова «об'єкти
оподаткування
земельним
податком:»
замінити словами «земельні ділянки, які
перебувають у власності або користуванні;».
-8938- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 270.1 статті 270 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 270.1.1 такого змісту: «270.1.1.
об'єкти оподаткування земельним податком:»
викласти в наступній редакції: «270.1.1.
земельні ділянки, які перебувають у власності
або користуванні;»
-8939- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Підпункти 270.1.1., 270.1.1.1., 270.1.1.2.,
270.1.1.3. пункту 270.1 статті 270 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити.
-8940- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
1. У пункті 270.1 статті 270 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 270.1.1 такого змісту: «270.1.1.
об'єкти оподаткування земельним податком:»
викласти в наступній редакції: «270.1.1.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2890

№

Редакція, прийнята в першому читанні

670

671

270.1.1.1. земельні ділянки та земельні
частки (паї), які перебувають у власності;

Пропозиції та поправки до проекту

земельні ділянки, які перебувають у власності
або користуванні;»
-8941- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 270.1 статті 270 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 270.1.1 такого змісту: «270.1.1.
об'єкти оподаткування земельним податком:»
викласти в наступній редакції:
«270.1.1.
земельні
ділянки,
які
перебувають у власності або користуванні;»
-8942- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункти 270.1.1., 270.1.1.1., 270.1.1.2.,
270.1.1.3. пункту 270.1 статті 270 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити.
-8943- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)
У абзаці п’ятому пункту 48 слова «які
перебувають у власності» замінити словами
«право власності на які зареєстровано
відповідно до закону»;
-8944- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-8945- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)
270.1.1.1. земельні ділянки та земельні
частки (паї), які перебувають у власності;
-8946- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 270.1.1.1 пункту 270.1 статті 270
Податкового кодексу України «270.1.1.1.
земельні ділянки та земельні частки (паї), які
перебувають у власності;» виключити.
-8947- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2891

№

672

Редакція, прийнята в першому читанні

270.1.1.2. земельні ділянки державної або
комунальної власності, які перебувають у
володінні на праві постійного користування,
без встановлення строку;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У пункті 270.1 статті 270 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 270.1.2 такого змісту: «270.1.2.
об'єкти оподаткування орендною платою земельні ділянки державної і комунальної
власності, надані в користування на умовах
оренди.» викласти в наступній редакції:
«270.1.2.
земельні
частки
(паї),
які
перебувають у власності.»
-8948- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 48 розділу I викласти
в такій редакції: “270.1.1.1. земельні ділянки
та земельні частки (паї), які перебувають у
власності, права на які зареєстровані у
встановленому законодавством порядку”.
-8949- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 48 слова «, без
встановлення строку» вилучити;
-8950- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-8951- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

270.1.1.2. земельні ділянки державної або
комунальної власності, які перебувають у
володінні на праві постійного користування,
оперативного управління, господарського
відання
та/або
іншого
користування
земельною ділянкою;
-8952- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

55. В абзаці шостому пункту 48 розділу I
словосполучення “у володінні на праві
постійного користування, без встановлення
строку” замінити словами “у постійному
користуванні або у довічному успадкованому
володінні”.
-8953- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 270.1.1.2 пункту 270.1 статті 270
Податкового кодексу України «270.1.1.2.

Відхилено

2892

№

673

Редакція, прийнята в першому читанні

270.1.1.3.
земельні
ділянки,
які
знаходяться в користуванні без оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайняті;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

земельні ділянки державної або комунальної
власності, які перебувають у володінні на
праві
постійного
користування,
без
встановлення строку;» виключити.
-8954- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац шостий пункту 48 розділу I викласти
в такій редакції: “270.1.1.2. земельні ділянки
державної або комунальної власності, які
перебувають у володінні на праві постійного
користування”.
-8955- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

сьомий абзац пункту 46 Розділу І (щодо
підпункту 270.1.1.3. підпункту 270.1.1. пункту
270.1 статті 270) викласти в такій редакції:
«270.1.1.3.
земельні
ділянки,
які
знаходяться в користуванні власників
нерухомого майна (об'єктів незавершеного
будівництва), за відсутності належним чином
оформлених речових прав на такі земельні
ділянки;»;
-8956- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Передостанній абзац пункту 48 вилучити;
-8957- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-8958- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

У пункті 48 абзац сьомий виключити.
-8959- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)
в тому числі самовільно зайняті викючити
-8960- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
270.1.1.3.
земельні
ділянки,
які
знаходяться
в
користуванні
без
оформлення або з порушенням порядку
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайняті;

Відхилено

Відхилено

2893

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8961- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

24. Абзац сьомий пункту 48 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою
попередніх і також пропонує виключити
норму із законопроекту щодо внесення до
Податкового кодексу положень щодо
боротьби з відсутністю у користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільним зайняттям земельної
ділянки шляхом оподаткування таких
земельних ділянок.
Адже в подальшому такі норми можуть
бути, навпаки, використані для легалізації
самозахоплених земельних ділянок.
Пропоноване
вирішення
проблеми
відсутності
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільного зайняття земельної
ділянки має вирішуватись не шляхом їх
оподаткування, а через удосконалення
механізмів
контролю
за
земельними
ділянками, відповідальності за користування
земельними
ділянками
без
правовстановлюючих
документів,
відшкодування втрат власників, у тому числі,
бюджетних втрат, спрощення порядку
оформлення відповідних документів.
-8962- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

270.1.1.3. земельні ділянки, право на
володіння
(користування)
якими
документально
не
оформлене
(не
підтверджене), але які знаходяться в
користуванні фізичних та/або юридичних осіб
– власників нерухомого майна, об’єктів
незавершеного будівництва, розташованого
на таких земельних ділянках, та/або
інформація про яку не внесена до відомостей
Державного земельного кадастру;

2894

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8963- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

56. Абзац сьомий пункту 48 розділу I
викласти в такій редакції:
"270.1.1.3. земельні ділянки державної та
комунальної власності, які самовільно зайняті
без належної на це правової підстави, що
підтверджено рішенням суду, яке набрало
законної сили”.
В абзаці сьомому пункту 48 розділу I
слова “які знаходяться в користуванні без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно зайняті”
замінити словами “державної та комунальної
власності, які знаходяться в користуванні на
підставі рішення розпорядника землі про
передачу у користування земельної ділянки
без
оформлення
правовстановлюючого
документа”.
-8964- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 48 Розділу І
викласти в такій редакції:
«270.1.1.3.
земельні
ділянки,
які
знаходяться в користуванні без оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайняті.».
-8965- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 270.1.1.3. пункту 270.1 статті 270
Податкового кодексу України «270.1.1.3.
земельні ділянки, які знаходяться в
користуванні
без
оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайняті;» виключити.
-8966- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац сьомий пункту 48 розділу І викласти
в такій редакції:
«270.1.1.3. земельні ділянки, щодо яких
рішенням суду встановлено факт знаходження
в користуванні за відсутності належним

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2895

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

чином оформлених документів на земельну
ділянку або внаслідок самовільного зайняття
земельної ділянки».
-8967- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац сьомий пункту 48 розділу І викласти
в такій редакції:
«270.1.1.3.
земельні
ділянки,
які
знаходяться в користуванні за відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки».
-8968- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац сьомий пункту 48 розділу
законопроекту виключити
-8969- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І

Абзац сьомий пункту 48 Розділу І викласти
в такій редакції:
«270.1.1.3.
земельні
ділянки,
які
знаходяться в користуванні без оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайняті.».
-8970- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
абзац сьомий пункту 48 розділу І проекту
виключити
-8971- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац сьомий пункту 48 розділу І викласти
в такій редакції:
«270.1.1.3. земельні ділянки, щодо яких
рішенням органу місцевого самоврядування
встановлено
факт
знаходження
в
користуванні за відсутності належним чином
оформлених документів на земельну ділянку
або
внаслідок
самовільного
зайняття
земельної ділянки;».
-8972- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац сьомий пункту 48 розділу I викласти
в такій редакції:

2896

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

“270.1.1.3. земельні ділянки державної та
комунальної власності, які знаходяться в
користуванні
на
підставі
рішення
розпорядника землі про передачу у
користування
земельної
ділянки
без
оформлення
правовстановлюючого
документа, а також які самовільно зайняті без
належної на це правової підстави, що
підтверджено рішенням суду, яке набрало
законної сили”.
-8973- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Абзац сьомий пункту 48 виключити.
-8974- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

2897

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У пункті 48 розділу І виключити абзац
сьомий.
-8975- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

У пункті 48 розділу І виключити абзац
сьомий.
-8976- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Підпункт 270.1.1.3 підпункту 270.1.1
пункту 270.1 статті 270 Податкового кодексу
України виключити.
-8977- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 48 абзац сьомий виключити.
-8978- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Абзац сьомий пункту 48 розділу I викласти
в такій редакції: “270.1.1.3. земельні ділянки
державної та комунальної власності, які
знаходяться в користуванні без оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайняті;”
-8979- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 270.1.1.3 пункту 270.1 статті 270
Розділу XII виключити.
-8980- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
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270.1.2. об’єкти оподаткування орендною
платою — земельні ділянки державної і
комунальної власності, надані в користування
на умовах оренди.”.

-8981- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-8982- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункт 48 розділу І викласти в такій
редакції: «48. Статтю 270 викласти у такій
редакції: «Стаття 270. Об’єкти оподаткування

Відхилено

2898

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

платою за землю 270.1. Об’єктами
оподаткування платою за землю є: 270.1.1.
об’єкти оподаткування земельним податком:
270.1.1.1. земельні ділянки та земельні частки
(паї), які перебувають у власності; 270.1.1.2.
земельні ділянки державної або комунальної
власності, які перебувають у володінні на
праві
постійного
користування,
без
встановлення строку; 270.1.2. об’єкти
оподаткування орендною платою — земельні
ділянки державної і комунальної власності,
надані в користування на умовах оренди.».
-8983- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

270.1.2. об'єкти оподаткування орендною
платою - земельні ділянки державної і
комунальної власності, надані в користування
на
умовах
оренди,
іншому
праві
користування, відмінному від оренди;”.».
-8984- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Пункт 48 розділу І викласти в такій
редакції: «48. Статтю 270 викласти у такій
редакції: «Стаття 270. Об’єкти оподаткування
платою за землю 270.1. Об’єктами
оподаткування платою за землю є: 270.1.1.
об’єкти оподаткування земельним податком:
270.1.1.1. земельні ділянки та земельні частки
(паї), які перебувають у власності; 270.1.1.2.
земельні ділянки державної або комунальної
власності, які перебувають у володінні на
праві
постійного
користування,
без
встановлення строку; 270.1.2. об’єкти
оподаткування орендною платою — земельні
ділянки державної і комунальної власності,
надані орендарям у користування на умовах
оренди відповідно до договору оренди.».
-8985- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 270.1.2 пункту 270.1 статті 270
Податкового кодексу України слова «об'єкти
оподаткування орендною платою - земельні

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2899

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ділянки державної і комунальної власності,
надані в користування на умовах оренди.»
замінити словами «земельні частки (паї), які
перебувають у власності».
-8986- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Пункт 48 розділу І викласти в такій
редакції:
«48. Статтю 270 викласти у такій редакції:
“Стаття 270. Об’єкти оподаткування
платою за землю
270.1. Об’єктами оподаткування платою за
землю є:
270.1.1. об’єкти оподаткування земельним
податком:
270.1.1.1. земельні ділянки та земельні
частки (паї), які перебувають у власності;
270.1.1.3. земельні ділянки та земельні
частки (паї), які перебувають у власності
фізичних
осіб
та
використовуються
юридичними особами;
270.1.1.3. земельні ділянки державної або
комунальної власності, які перебувають у
володінні на праві постійного користування,
без встановлення строку;
270.1.1.4.
земельні
ділянки,
які
знаходяться в користуванні без оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі самовільно зайняті;
270.1.2. об’єкти оподаткування орендною
платою — земельні ділянки державної і
комунальної власності, надані в користування
на умовах оренди.”.
-8987- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У пункті 270.1 статті 270 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 270.1.2 такого змісту: «270.1.2.
об'єкти оподаткування орендною платою земельні ділянки державної і комунальної
власності, надані в користування на умовах
оренди.» викласти в наступній редакції:

2900

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«270.1.2.
земельні
частки
(паї),
які
перебувають у власності.»
-8988- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 270.1 статті 270 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 270.1.2 такого змісту: «270.1.2.
об'єкти оподаткування орендною платою земельні ділянки державної і комунальної
власності, надані в користування на умовах
оренди.» викласти в наступній редакції:
«270.1.2.
земельні
частки
(паї),
які
перебувають у власності.»
-8989- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
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49. У статті 271:

Абзац восьмий пункту 48 розділу I
викласти в такій редакції: “270.1.2. об’єкти
оподаткування орендною платою — земельні
ділянки державної і комунальної власності,
надані в користування на умовах оренди
відповідно до укладених договорів.”
-8990- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 270.1 статті 270 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
підпункт 270.1.2 такого змісту: «270.1.2.
об'єкти оподаткування орендною платою земельні ділянки державної і комунальної
власності, надані в користування на умовах
оренди.» викласти в наступній редакції:
«270.1.2.
земельні
частки
(паї),
які
перебувають у власності.»
-8991- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 49 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
81. У статті 271:
1) у назві статті слова “земельним
податком” замінити словами “платою за
землю”;
2) пункт 271.1 викласти у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

81. У статті 271:
1) у назві слова “земельним податком”
замінити словами “платою за землю”;
2) пункт 271.1 викласти у такій редакції:
«271.1. Базою оподаткування є:
271.1.1. нормативна грошова оцінка
земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта

2901

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«271.1. Базою оподаткування є:
271.1.1. нормативна грошова оцінка
земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до
порядку, встановленого цим розділом;
271.1.2. площа земельної ділянки,
нормативну грошову оцінку якої не
проведено. База оподаткування по земельним
часткам (паям) визначається згідно даних
земельних ділянок, на які фізичні особи мають
право як власники земельних часток (паїв), з
урахуванням підпунктів 271.1.1 та 271.1.2
цього пункту".
-8992- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

індексації, визначеного відповідно до
порядку, встановленого цим розділом;
271.1.2. площа земельної ділянки,
нормативну грошову оцінку якої не
проведено. База оподаткування по земельним
часткам (паям) визначається згідно даних
земельних ділянок, на які фізичні особи мають
право як власники земельних часток (паїв), з
урахуванням підпунктів 271.1.1 та 271.1.2
цього пункту".

Відхилено

Виключити
-8993- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 49 розділу І виключити.
-8994- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 49 розділу І виключити
-8995- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункт 49 розділу І виключити.
-8996- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 49 розділу І виключити.
-8997- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Пункт 49 розділу І виключити.

Відхилено

-8998- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 49 розділу І виключити.

Відхилено

-8999- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 49
виключити

розділу

І

законопроекту

2902

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9000- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 49 розділу І виключити.
-9001- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт 49 Розділу І (щодо внесення змін до
статті 271 Податкового кодексу України)
виключити.
-9002- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Відхилено

Пункт 49 розділу І виключити.

676

1) у назві статті слова “земельним
податком” замінити словами “платою за
землю”;

-9003- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 49 Розділу І виключити

Відхилено

-9004- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-9005- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 49 розділу І виключити.
-9006- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 1 пункту 49 розділу І виключити.

Відхилено

-9007- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

виключити
-9008- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 1 пункту 49 Розділу
законопроекту – виключити.
-9009- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено
І
Відхилено

Підпункт 1 пункту 49 розділу І виключити.
-9010- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 49 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9011- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 48 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«назву статті 271 викласти в такій редакції:

2903

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Стаття
271.
База
оподаткування
земельним податком»;
-9012- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 пункту 49
розділу I виключити.
-9013- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 49 розділу І виключити.
-9014- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
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2) у підпунктах 271.1.1 та 271.1.2 пункту
271.1 слова “земельних ділянок” замінити
словами “земельної ділянки”.

Підпункт 1 пункту 49 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9015- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291)
Доповнити пункт 49 розділу І підпунктом
такого змісту:
"доповнити підпунктом 271.1.3. такого
змісту:
"271.1.3. для лісових земель та нелісових
земель, які надані у встановленому порядку та
використовуються для потреб лісового
господарства – 10 відсотків від нормативної
грошової оцінки багаторічних насаджень,
оприлюдненої
центральним
органом
виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері топографо-геодезичної і
картографічної
діяльності,
земельних
відносин,
землеустрою,
Державного
земельного кадастру, державного нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі в
частині
дотримання
земельного
законодавства, використання та охорони
земель усіх категорій і форм власності,
родючості ґрунтів".
-9016- Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2) у підпунктах 271.1.1 та 271.1.2 пункту
271.1 слова “земельних ділянок” замінити
словами “земельної ділянки”.Пункт 49
Розділу І законопроекту доповнити
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпунктом 3 такого змісту: «абзац перший
пункту 274.1 статті 274 Податкового
кодексу України викласти в такій
редакції:Після пункту 274.1. статті 274
Податкового кодексу України доповнити
підпунктом 274.1.1 такого змісту:«274.1.1.
Для цілей розділу XII під землями
залізничного транспорту розуміються землі
смуг відведення залізниць під залізничним
полотном
та
його
облаштуванням,
станціями з усіма будівлями і спорудами
енергетичного, локомотивного, вагонного,
колійного, вантажного і пасажирського
господарства, сигналізації та зв'язку,
водопостачання, каналізації; під захисними
та
укріплювальними
насадженнями,
службовими та іншими спорудами,
необхідними для забезпечення роботи
залізничного транспорту (крім окремо
розташованих земельних ділянок, на яких
знаходяться
культурно-побутові
та
адміністративні
будівлі,
які
оподатковуються на загальних підставах),
що перебувають у державній власності,
власності державних підприємств або
власності господарських товариств, у
статутному капіталі яких 50 і більше
відсотків акцій (часток, паїв) належать
державі,
крім
земельних
ділянок,
розташованих у населених пунктах, в яких
загальна частка нарахованого земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету,
становить більше 20 відсотків бюджету
такого населеного пункту."пункт 277.1.
статті 277 Податкового кодексу України
викласти в такій редакції: «277.1. Ставка
податку за земельні ділянки, розташовані
за межами населених пунктів або в межах
населених пунктів, встановлюється у
розмірі не більше 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по Автономній Республіці
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Крим
або
по
області,
а
для
сільськогосподарських
угідь,
земель
залізничного транспорту - не менше 0,3
відсотка та не більше 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області, а для лісових земель не більше 0,1 відсотка від нормативної
грошової оцінки площі ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області.».
-9017- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-9018- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291)
Доповнити розділ І пунктами такого
змісту:
Статтю 273 викласти в такій редакції:
"Стаття 273. Оподаткування земельних
ділянок,
наданих
на
землях
лісогосподарського призначення (незалежно
від місцезнаходження), земельним податком
273.1. Суми земельного податку за лісові
землі та нелісові землі, які надані у
встановленому порядку та використовуються
для
потреб
лісового
господарства,
визначаються
платниками
податку
самостійно,
виходячи
з
об'єктів
оподаткування, бази оподаткування та ставок
цього податку".
Статтю 274 викласти в такій редакції:
"Стаття 274. Ставка земельного податку за
земельні ділянки, нормативну грошову оцінку
яких
проведено
(незалежно
від
місцезнаходження)
274.1. Ставка податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено
(крім лісових земель та нелісових земель, які
надані у встановленому порядку та
використовуються для потреб лісового

Відхилено
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господарства), встановлюється у розмірі не
більше 3 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки, для земель загального
користування - не більше 1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки, а для
сільськогосподарських угідь - не менше 0,3
відсотка та не більше 1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки.
274.2. Ставка податку встановлюється у
розмірі не більше 12 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки за земельні
ділянки, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форми власності).
274.3. Ставка податку за лісові землі та
нелісові землі, які надані у встановленому
порядку та використовуються для потреб
лісового
господарства,
крім
земель,
передбачених у пункті 284.6 статті 284 цього
Кодексу, становить 10 відсотків від бази
оподаткування, передбаченої підпунктом
271.1.3. пункту 271.1. статті 271 цього
Кодексу."
Пункт 277.1 статті 277 викласти в такій
редакції:
"277.1. Ставка податку за земельні ділянки,
розташовані за межами населених пунктів або
в межах населених пунктів, встановлюється у
розмірі не більше 5 відсотків від нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області, а
для сільськогосподарських угідь - не менше
0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області".
-9019- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-9020- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено
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Підпункт 2 пункту 49 Розділу
законопроекту – виключити.
-9021- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І
Відхилено

Підпункт 2 пункту 49 розділу І виключити.
-9022- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 49 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9023- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 48 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункти 271.1.1 та 271.1.2 пункту 271.1
викласти в такій редакції:
«271.1.1. нормативна грошова оцінка
земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до
порядку, встановленого цим розділом;
271.1.2. площа земельних ділянок,
нормативну грошову оцінку яких не
проведено.»;
-9024- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 49 розділу І виключити.
-9025- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

678

Підпункт 2 пункту 49 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9026- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Доповнити розділ І пунктами такого
змісту:
"Пункт 274.1 статті 274 викласти в такій
редакції:
"274.1. Ставка податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено
(крім лісових земель та нелісових земель, які
надані у встановленому порядку та
використовуються для потреб лісового
господарства, а також сільськогосподарських
земель), встановлюється у розмірі не більше 3
відсотків від їх нормативної грошової оцінки,

Відхилено

Відхилено

82. Статтю 274 викласти у такій редакції:
"Стаття 274. Ставка земельного податку за
земельні ділянки, у тому числі право на які
фізичні особи мають як власники земельних
часток (паїв), нормативну грошову оцінку
яких
проведено
(незалежно
від
місцезнаходження).
274.1. Ставка податку за земельні ділянки,
у тому числі право на які фізичні особи мають
як власники земельних часток (паїв),
нормативну грошову оцінку яких проведено,
встановлюється у розмірі не більше 3
відсотків від їх нормативної грошової оцінки,
для земель загального користування - не
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для земель загального користування - не
більше 1 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки.
Ставка податку за сільськогосподарські
землі визначається відповідно до пункту 286.9
статті 286 цього Кодексу".
"Статтю 277 доповнити частиною такого
змісту:
277.2.
Ставка
податку
за
сільськогосподарські
землі,
нормативну
грошову оцінку яких не проведено,
визначається відповідно до пункту 286.9
статті 286 цього Кодексу".
"У статті 281:
підпункт 281.2.1 пункту 281.2 виключити;
пункт 281.3 виключити".
-9027- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

більше 1 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не
менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від
їх нормативної грошової оцінки, а для лісових
земель - не більше 0,1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки. .
274.2. Ставка податку встановлюється у
розмірі не більше 12 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки за земельні
ділянки, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форми власності)".

Відхилено

Розділ І проекту доповнити новими
пунктами 50 і 51 наступного змісту:
"50. У статті 274:
1) у пункті 274.1. після слова "угідь"
додати слова ", земель залізничного
транспорту";
2) статтю 274 доповнити новим пунктом
274.1.1. наступного змісту:
"274.1.1. Для цілей розділу XII під землями
залізничного транспорту розуміються землі
смуг відведення залізниць під залізничним
полотном та його облаштуванням, станціями з
усіма будівлями і спорудами енергетичного,
локомотивного,
вагонного,
колійного,
вантажного і пасажирського господарства,
сигналізації та зв'язку, водопостачання,
каналізації;
під
захисними
та
укріплювальними
насадженнями,
службовими
та
іншими
спорудами,
необхідними для забезпечення роботи
залізничного транспорту (крім окремо
розташованих земельних ділянок, на яких
знаходяться
культурно-побутові
та
адміністративні будівлі, які оподатковуються
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на загальних підставах), що перебувають у
державній власності, власності державних
підприємств або власності господарських
товариств, у статутному капіталі яких 50 і
більше відсотків акцій (часток, паїв) належать
державі,
крім
земельних
ділянок,
розташованих у населених пунктах, в яких
загальна частка нарахованого земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету,
становить більше 20 відсотків бюджету такого
населеного пункту.";
51. У статті 277:
1) у пункті 277.1. після слова "угідь"
додати слова ", земель залізничного
транспорту";"
у зв'язку із чим пункти 50-57 проекту
вважати пунктами 52-59 відповідно.
-9028- Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 49 Розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«абзац перший пункту 274.1 статті 274
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«274.1. Ставка податку за земельні
ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено, встановлюється у розмірі не
більше 3 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки, для земель загального
користування - не більше 1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки, а для
сільськогосподарських
угідь,
земель
залізничного транспорту - не менше 0,3
відсотка та не більше 1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки, а для лісових
земель - не більше 0,1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки.»
Після пункту 274.1. статті 274 Податкового
кодексу України доповнити підпунктом
274.1.1 такого змісту:
«274.1.1. Для цілей розділу XII під землями
залізничного транспорту розуміються землі
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

смуг відведення залізниць під залізничним
полотном та його облаштуванням, станціями з
усіма будівлями і спорудами енергетичного,
локомотивного,
вагонного,
колійного,
вантажного і пасажирського господарства,
сигналізації та зв'язку, водопостачання,
каналізації;
під
захисними
та
укріплювальними
насадженнями,
службовими
та
іншими
спорудами,
необхідними для забезпечення роботи
залізничного транспорту (крім окремо
розташованих земельних ділянок, на яких
знаходяться
культурно-побутові
та
адміністративні будівлі, які оподатковуються
на загальних підставах), що перебувають у
державній власності, власності державних
підприємств або власності господарських
товариств, у статутному капіталі яких 50 і
більше відсотків акцій (часток, паїв) належать
державі,
крім
земельних
ділянок,
розташованих у населених пунктах, в яких
загальна частка нарахованого земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету,
становить більше 20 відсотків бюджету такого
населеного пункту.»;
пункт 277.1. статті 277 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«277.1. Ставка податку за земельні
ділянки, розташовані за межами населених
пунктів або в межах населених пунктів,
встановлюється у розмірі не більше 5
відсотків від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області, а для
сільськогосподарських
угідь,
земель
залізничного транспорту - не менше 0,3
відсотка та не більше 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області, а для лісових земель - не більше 0,1
відсотка від нормативної грошової оцінки
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площі ріллі по Автономній Республіці Крим
або по області.».
-9029- Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д.
Чорноморов А. О. (р.к. №332), Н.д. Павліш
П. В. (р.к. №383)
1. Пункт 49 Розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«абзац перший пункту 274.1 статті 274
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«274.1. Ставка податку за земельні
ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено, встановлюється у розмірі не
більше 3 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки, для земель загального
користування - не більше 1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки, а для
сільськогосподарських
угідь,
земель
залізничного транспорту - не менше 0,3
відсотка та не більше 1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки, а для лісових
земель - не більше 0,1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки.»
пункт 277.1. статті 277 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«277.1. Ставка податку за земельні
ділянки, розташовані за межами населених
пунктів або в межах населених пунктів,
встановлюється у розмірі не більше 5
відсотків від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області, а для
сільськогосподарських
угідь,
земель
залізничного транспорту - не менше 0,3
відсотка та не більше 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області, а для лісових земель - не більше 0,1
відсотка від нормативної грошової оцінки
площі ріллі по Автономній Республіці Крим
або по області.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-9030- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 49 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
82. Статтю 274 викласти у такій редакції:
Стаття 274. Ставка земельного податку за
земельні ділянки, у тому числі право на які
фізичні особи мають як власники земельних
часток (паїв), нормативну грошову оцінку
яких
проведено
(незалежно
від
місцезнаходження).
274.1. Ставка податку за земельні ділянки,
у тому числі право на які фізичні особи мають
як власники земельних часток (паїв),
нормативну грошову оцінку яких проведено,
встановлюється у розмірі не більше 3
відсотків від їх нормативної грошової оцінки,
для земель загального користування - не
більше 1 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не
менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від
їх нормативної грошової оцінки, а для лісових
земель - не більше 0,1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки. .
274.2. Ставка податку встановлюється у
розмірі не більше 12 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки за земельні
ділянки, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форми власності).
-9031- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Після пункту 49 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
83. Статтю 277 викласти у такій редакції:
«Стаття 277. Ставки земельного податку за
земельні ділянки, у тому числі право на які
фізичні особи мають як власники земельних
часток (паїв), нормативну грошову оцінку
яких не проведено
277.1. Ставка податку за земельні ділянки,
у тому числі право на які фізичні особи мають
як власники земельних часток (паїв),

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

83. Статтю 277 викласти у такій редакції:
«Стаття 277. Ставки земельного податку за
земельні ділянки, у тому числі право на які
фізичні особи мають як власники земельних
часток (паїв), нормативну грошову оцінку
яких не проведено
277.1. Ставка податку за земельні ділянки,
у тому числі право на які фізичні особи мають
як власники земельних часток (паїв),
розташовані за межами населених пунктів або
в межах населених пунктів, встановлюється у
розмірі не більше 5 відсотків від нормативної
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Висновки, обґрунтування

розташовані за межами населених пунктів або
в межах населених пунктів, встановлюється у
розмірі не більше 5 відсотків від нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області, а
для сільськогосподарських угідь - не менше
0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області, а для лісових земель - не більше 0,1
відсотка від нормативної грошової оцінки
площі ріллі по Автономній Республіці Крим
або по області.»;
-9032- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 50 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
84. У підпункті 282.1.4 пункту 282.1 статті
282 після слів “науки (крім національних та
державних
дендрологічних
парків)”
доповнити словами “(за умови використання
за цільовим призначенням)”.
-9033- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Підпункт 1 пункту 50 Розділу
законопроекту – виключити.
-9035- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

2) у підпункті 282.1.4 пункту 282.1 після

грошової оцінки одиниці площі ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області, а
для сільськогосподарських угідь - не менше
0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області, а для лісових земель - не більше 0,1
відсотка від нормативної грошової оцінки
площі ріллі по Автономній Республіці Крим
або по області».

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

84. Підпункт 282.1.4 пункту 282.1 статті
282 після слів “науки (крім національних та
державних
дендрологічних
парків)”
доповнити словами “(за умови використання
за цільовим призначенням)”.

Відхилено

виключити
-9034- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

682

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
І
Відхилено

Підпункт 1 пункту 50 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9036- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 50 розділу
законопроекту виключити
-9037- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

І
Відхилено

Підпункт 1 пункту 50 Розділу
законопроекту – виключити.
-9038- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

І
Відхилено
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слів “науки (крім національних та державних
дендрологічних парків)” доповнити словами
“(за умови використання за цільовим
призначенням)”.

підпункт 2 пункту 48 Розділу І (щодо
підпункту 282.1.4. пункту 282.1 статті 282)
виключити.
-9039- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-9040- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

виключити
-9041- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 282.1.4 пункту 282.1 статті 282
Податкового кодексу України слова та знак
«(за умови використання за цільовим
призначенням),» виключити.
-9042- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 2 пункту 50 Розділу
законопроекту – виключити.
-9043- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Відхилено

І
Відхилено

Після пункту 50 Розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 283.1 статті 283 доповнити новим
підпунктом 283.1.9. такого змісту:
«283.1.9. земельні ділянки особистих
селянських господарств та/або земельних
часток (паїв), виділених в натурі (на
місцевості), розташованих в межах населених
пунктів.».
Відповідно змінити нумерацію.
-9044- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 50 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9045- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 50 розділу І
законопроекту слова "за умови використання"
замінити
словами
"крім
випадків
використання не"
-9046- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено
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підпункт 2 пункту 50 Розділу
законопроекту виключити;
-9047- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I
Відхилено

Пункт 49 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
підпункт 282.1.4 пункту 282.1 статті 282
викласти в такій редакції:
«282.1.4. дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади незалежно від форми
власності і джерел фінансування, заклади
культури, науки (крім національних та
державних дендрологічних парків), освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту,
фізичної культури та спорту, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного
або місцевих бюджетів»;
-9048- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац перший підпункту 2 пункту 50
розділу I викласти в такій редакції: “2) у
підпункті 282.1.4 пункту 282.1 після слів
“науки (крім національних та державних
дендрологічних парків)” доповнити словами
“(за умови використання земельних ділянок за
цільовим призначенням)”
-9049- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац перший підпункту 2 пункту 50
розділу I викласти в такій редакції: “2) у
підпункті 282.1.4 пункту 282.1 після слів
“рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів” доповнити словами “(за умови
використання земельних ділянок за цільовим
призначенням)”.
-9050- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 50 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9051- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)

Відхилено
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Підпункт 282.1.4 пункту 282.1 Розділу XII
виключити (залишити чинну редакцію
підпункту).
-9052- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Підпункт 282.1.4 пункту 282.1 Розділу XII
викласти у такій редакції:
дошкільні та загальноосвітні навчальні
заклади незалежно від форми власності і
джерел фінансування, заклади культури,
науки (крім національних та державних
дендрологічних парків), освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, фізичної
культури
та
спорту,
які
повністю
фінансуються за рахунок бюджетних коштів.
-9053- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У підпункті 282.1.4 пункту 282.1 Розділу
XII слова «утримуються за рахунок коштів
державного або місцевого бюджету» замінити
словами
«фінансуються
за
рахунок
бюджетних коштів.»
-9054- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 51 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
85. у статті 284:
доповнити пунктом 284.5 такого змісту:
«284.5.
Інформація
про
виділення
земельних ділянок у натурі (на місцевості)
власникам земельних часток (паїв) на підставі
рішень органу місцевого самоврядування,
прийнятих у попередньому році, надаються
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельних ділянок до 01
лютого поточного року.
У разі внесення змін органами місцевого
самоврядування до раніше прийнятих рішень
органу місцевого самоврядування про
виділення земельних ділянок у натурі (на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

85. Статтю 284 доповнити пунктом 284.5
такого змісту:
«284.5.
Інформація
про
виділення
земельних ділянок у натурі (на місцевості)
власникам земельних часток (паїв) на підставі
рішень органу місцевого самоврядування,
прийнятих у попередньому році, надаються
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельних ділянок до 01
лютого поточного року.
У разі внесення змін органами місцевого
самоврядування до раніше прийнятих рішень
органу місцевого самоврядування про
виділення земельних ділянок у натурі (на
місцевості) власникам земельних часток (паїв)
інформація про такі зміни надається
відповідному контролюючому органу за
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місцевості) власникам земельних часток (паїв)
інформація про такі зміни надається
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням
земельних
ділянок
протягом 30 календарних днів з дня їх
внесення.
Така
інформація
надається
у
електронному вигляді у порядку та за
формою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України»;
-9055- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

місцезнаходженням
земельних
ділянок
протягом 30 календарних днів з дня їх
внесення.
Така
інформація
надається
у
електронному вигляді у порядку та за
формою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України».

Відхилено

Пункт 51 вилучити;
-9056- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 51 розділу І виключити.
-9057- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 51 розділу І виключити.
-9058- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункт 51 розділу І виключити.

Відхилено

-9059- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 51 Розділу І проекту після підпункту
2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) пункт 284.4 виключити;".
У зв’язку з цим підпункт 3 вважати
відповідно пунктом 4.
-9060- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Відхилено

Пункт 51 розділу І виключити.
-9061- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

25. Пункт 51 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою
попередніх і також пропонує виключити
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норму із законопроекту щодо внесення до
Податкового кодексу положень щодо
боротьби з відсутністю у користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільним зайняттям земельної
ділянки шляхом оподаткування таких
земельних ділянок.
Адже в подальшому такі норми можуть
бути, навпаки, використані для легалізації
самозахоплених земельних ділянок.
Пропоноване
вирішення
проблеми
відсутності
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільного зайняття земельної
ділянки має вирішуватись не шляхом їх
оподаткування, а через удосконалення
механізмів
контролю
за
земельними
ділянками, відповідальності за користування
земельними
ділянками
без
правовстановлюючих
документів,
відшкодування втрат власників, у тому числі,
бюджетних втрат, спрощення порядку
оформлення відповідних документів.
-9062- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 51 Розділу І проєкту виключити.
-9063- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 51 розділу І виключити.

Відхилено

-9064- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 51 розділу І законопроекту
виключити
-9065- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 51 розділу І проекту виключити;
-9066- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Пункт 51
виключити

Розділу

І

Відхилено

законопроекту
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-9067- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Пункт 51 виключити.

Відхилено

-9068- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити пункт 51 розділу І.

Відхилено

-9069- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити пункт 51 розділу І.
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-9070- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 51 розділу І виключити.

684

1) абзац перший пункту 284.1 викласти в
такій редакції:

-9071- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт 51 Розділу І (щодо внесення змін до
статті 284 Податкового кодексу України)
виключити.
-9072- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 51 розділу І виключити

Відхилено

-9073- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 1 пункту 49 Розділу І (щодо
абзацу першого пункту 284.1 статті 284)
викласти в такій редакції:
«1) абзац перший пункту 284.1 викласти в
такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також приймають рішення про встановлення
фактів фактичного використання власниками
нерухомого майна (у тому числі об’єктів
незавершеного
будівництва)
земельних
ділянок за відсутності належним чином
оформлених речових прав на такі земельні
ділянки.»»;
-9074- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 1 пункту 51 розділу І виключити.

Відхилено

Відхилено

-9075- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 51 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9076- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 1 пункту 51 розділу І виключити.

Відхилено
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-9077- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 51 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9078- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У пункті 284.1 статті 284 слова «а також
приймають рішення про встановлення факту»
замінити словами: «а також мають право
звернутися до суду з позовом про
встановлення
факту»;
останній
абзац
виключити.
-9079- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 51 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) абзац перший пункту 284.1 викласти в
такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування
встановлюють
ставки
земельного податку, орендної плати, пільги
щодо земельного податку та орендної плати,
що сплачуються на відповідній території.».
-9080- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 51 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) абзац перший пункту 284.1 викласти в
такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території.».
-9081- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 51 Розділу
законопроекту – виключити.
-9082- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

І
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“284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також приймають рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.”;

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 1 пункту 51 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9083- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291)
Абзац другий підпункту 1 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
"284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю (крім земельного податку за лісові
землі та нелісові землі, які надані у
встановленому порядку та використовуються
для потреб лісового господарства, а також
земель, передбачених у пункті 284.6 цієї
статті) та пільги щодо земельного податку, що
сплачується на відповідній території, а також
приймають рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів".
-9084- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
абзац другий підпункту 1 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
"284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
крім
земель
сільськогосподарського
призначення, що сплачується на відповідній
території, а також приймають рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною
особою
сформованою відповідно до статті 79-1
Земельного кодексу України земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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оформлення
правовстановлюючих
документів";
-9085- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 1 пункту 51
розділу I слова «а також приймають рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів» виключити.
-9086- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 51 слова «а також
приймають рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів» вилучити;
-9087- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9088- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

284.1.
Верховна
Рада
Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території.
-9089- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 1 пункту 51
розділу І законопроєкту (зміни до пункту
284.1 статті 284 Податкового кодексу
України) після слів “а також приймають
рішення” доповнити словами “в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,”.
-9090- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 1 пункту 51
розділу І законопроєкту (зміни до пункту
284.1 статті 284 Податкового кодексу
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України) після слів “а також приймають
рішення” доповнити словами “в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,”.
-9091- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)
В абзаці другому підпункту 1 пункту 51
розділу І слова «а також приймають рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів» виключити.
-9092- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
284.1.
Верховна
Рада
Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також приймають рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
або з порушенням порядку оформлення
правовстановлюючих документів.
-9093- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також звертаються до суду з заявою про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки».
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Висновки, обґрунтування

-9094- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В абз. 1 п. 284.1 ст. 284 Податкового
кодексу слова "а також приймають рішення"
замінити словами "а також для цілей
оподаткування приймають рішення"
-9095- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Відхилено

“284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також встановлюють факт користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів.”
-9096- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

57. Абзац другий підпункту 1 пункту 51
розділу I викласти в такій редакції:
“284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також можуть приймати рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів. У такому рішенні повинні бути
ідентифіковані
земельні
ділянки,
які
самовільно зайняті, а також наведені
обставини, що безумовно підтверджують
використання таких земельних ділянок
конкретною фізичною чи юридичною
особою.”
-9097- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 1 пункту 51 розділу І викласти в
такій редакції: «1) абзац перший пункту 284.1
викласти в такій редакції: «284.1. Верховна
Рада Автономної Республіки Крим та органи
місцевого самоврядування встановлюють
ставки плати за землю та пільги щодо
земельного податку, що сплачується на
відповідній території.».
-9098- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзац другий підпункту 1 пункту 51
Розділу І викласти в такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також приймають рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.».
-9099- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України слова та знаки «, а також
приймають рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих
документів.»
виключити.
-9100- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий підпункту 1 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також приймають рішення про встановлення
факту користування юридичною особою або
фізичною особою-підприємцем земельною
ділянкою державної та комунальної власності
за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки».
-9101- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова та знаки «, а також приймають рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів» виключити
-9102- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)
В абзаці другому підпункту 1 пункту 51
розділу І слова «а також приймають рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів» виключити.
-9103- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 51
Розділу І викласти в такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також приймають рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
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Висновки, обґрунтування

державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.».
-9104- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Доповнити підпункт 1 пункту 51 розділу І
абзацом наступного змісту:
«Ставки плати за землю для суб’єктів
господарювання, яким на праві власності або
користування належать земельні ділянки
понад 1000 гектарів, встановлюються в
подвійному розмірі».
-9105- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у абзаці другому підпункту 1 пункту 51
Розділу I законопроекту слова «приймають
рішення про встановлення факту» замінити
слова «встановлюють факт»;
-9106- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у абзаці другому підпункту 2 пункту 51
Розділу I законопроекту слова «Рішення про
встановлення
факту»
замінити
слова
«Рішення суду, яким встановлено факт»;
-9107- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Абзац перший пункту 284.1 статті 284
Податкового кодексу України в такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території.».
-9108- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова та знаки «, а також приймають рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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оформлення
правовстановлюючих
документів» виключити
-9109- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

.Підпункт 1 пункту 50 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
абзац перший пункту 284.1 викласти в
такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території».
-9110- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац другий підпункту 1 пункту 51
розділу I викласти в такій редакції: “284.1.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим
та
органи
місцевого
самоврядування
встановлюють ставки плати за землю та
пільги щодо земельного податку, що
сплачується на відповідній території, а також
можуть приймати рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів”.
-9111- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац другий підпункту 1 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також приймають рішення про встановлення
факту користування юридичною особою
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної
власності
за
відсутності
належним чином оформлених документів на

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки».
-9112- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-9113- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий підпункту 1 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також приймають рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, площа
якої перевищує 1 гектар, за відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки».
-9114- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац другий підпункту 1 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
«284.1. Верховна Рада Автономної
Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування встановлюють ставки плати
за землю та пільги щодо земельного податку,
що сплачується на відповідній території, а
також звертаються до суду з заявою про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
площа якої перевищує 1 гектар, за відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки».

Відхилено

Відхилено
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2) доповнити абзацом такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9115- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
слова та знаки «, а також приймають рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів» виключити
-9116- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 51 розділу І виключити.
-9117- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 2 пункту 51 розділу І виключити.

Відхилено

-9118- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 51 розділу І виключити.
-9119- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 2 пункту 51 Розділу
законопроекту – виключити.
-9120- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено
І

Абзац перший підпункту 2 пункту 51
розділу I виключити.
-9121- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-9122- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9123- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 51 розділу І виключити.
-9124- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункти 2 та 3 пункту 51 розділу І
виключити.
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№

687

Редакція, прийнята в першому читанні

“Рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, надаються
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення.”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9125- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 2 пункту 51 розділу І виключити.

Відхилено

-9126- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 51 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9127- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 2 пункту 51 розділу І виключити

Відхилено

-9128- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункти 2 та 3 пункту 51 розділу І
виключити.
-9129- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 51 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9130- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 50 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
абзац другий пункту 284.1 викласти в
такій редакції:
«Нові зміни до рішень щодо наданих пільг
зі сплати земельного податку надаються
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки до 1
числа першого місяця кварталу, що настає за
звітним кварталом, у якому відбулися
зазначені зміни»;
-9131- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України абзац «Рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без 34
оформлення
правовстановлюючих
документів,
надаються
відповідному

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення.» виключити.
-9132- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац третій такого змісту: «Рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
надаються
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення.» виключити
-9133- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий підпункту 2 пункту 51
розділу I виключити.
-9134- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-9135- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9136- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Абзац другий підпункту 2 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
"Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою сформованою відповідно до статті 791 Земельного кодексу України земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

оформлення
правовстановлюючих
документів,
надаються
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення"
-9137- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
Абзац третій пункту 284.1 статті 284
Податкового кодексу України виключити.
-9138- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац третій такого змісту: «Рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
надаються
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення.» виключити
-9139- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-9140- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 2 пункту 49 Розділу І (щодо
доповнення пункту 284.1 статті 284 новим
абзацом) викласти в такій редакції:
2) доповнити абзацом такого змісту:
«Рішення
органу
місцевого
самоврядування про встановлення фактів
фактичного
використання
власниками
нерухомого майна (у тому числі об’єктів
незавершеного
будівництва)
земельних
ділянок за відсутності належним чином

2935

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

оформлених речових прав на такі земельні
ділянки, надсилається до 1 числа місяця,
наступного за місяцем у якому прийнято таке
рішення,
відповідному
контролюючому
органу за місцезнаходженням земельної
ділянки»
-9141- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення або з
порушенням
порядку
оформлення
правовстановлюючих документів, надаються
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення.
-9142- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
Абзац другий підпункту 2 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
«Рішення суду про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної
власності
за
відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки, надаються
органом
місцевого
самоврядування
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому відповідне
рішення набрало законної сили».
-9143- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 51
Розділу І викласти в такій редакції:
«Рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, надаються
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення, а також надається особі, щодо якої
винесено таке рішення».
-9144- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 51
Розділу І викласти в такій редакції:
«Рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, надаються
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення, а також надається особі, щодо якої
винесено таке рішення».
-9145- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2) пункту 51 Розділу І
законопроект викласти в такій редакції:
«) «доповнити абзацом такого змісту:
“Рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, надаються
відповідному контролюючому органу та
особі, щодо якої прийнято таке рішення, за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення.”
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-9146- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

688

3) доповнити пунктом 284.5 такого змісту:

Абзац другий підпункту 2 пункту 51
розділу I викласти в такій редакції:
“Рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, за умови
дотриманням вимог цієї статті щодо змісту та
судового підтвердження такого, надаються
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення”.
-9147- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
1. У пункті 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац третій такого змісту: «Рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
надаються
відповідному
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням земельної ділянки, щодо
якої прийнято таке рішення, до 1 числа місяця,
що настає за місяцем у якому прийнято таке
рішення.» виключити
-9148- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
підпункт 3 пункту 49 Розділу І (щодо
доповнення пунктом 284.5 статті 284)
виключити;
-9149- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 3 пункту 51 розділу І виключити.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9150- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 3 пункту 51
розділу I виключити.
-9151- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9152- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9153- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 51 розділу І виключити.
-9154- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 284.5 статті 284 Податкового
кодексу України виключити
-9155- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 3 пункту 51 розділу І виключити.

Відхилено

-9156- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 51 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9157- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 3 пункту 51 розділу І виключити.

Відхилено

-9158- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 51 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9159- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Відхилено

підпункт 3 пункту 51 Розділу I
законопроекту виключити;
-9160- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 3 пункту 51 розділу І виключити;

Відхилено

-9161- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 51 розділу І виключити.
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Висновки, обґрунтування

-9162- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

689

“284.5. У разі прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
податкові
зобов’язання
справляються
починаючи
з
місяця,
наступного за місяцем, у якому прийнято таке
рішення”.

Підпункт 3 пункту 51 Розділу
законопроекту – виключити.
-9163- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
І

Абзац другий підпункту 3 пункту 51
розділу I виключити.
-9164- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291)
Доповнити пункт 51 розділу І підпунктом
такого змісту:
"4) доповнити пунктом 284.6 такого
змісту:
"284.6. Для категорій земель, визначених у
підпункті 284.6.1 і 284.6.2. цього підпункту,
застосовується ставка податку за лісові землі
та нелісові землі, які надані у встановленому
порядку та використовуються для потреб
лісового господарства, у розмірі 0,525
відсотків
від
бази
оподаткування,
передбаченої підпунктом 271.1.3. пункту
271.1. статті 271 цього Кодексу:
284.6.1 лісові землі під такими
категоріями лісів:
284.6.1.1. захисні ліси;
284.6.1.2. рекреаційно-оздоровчі ліси;
284.6.1.3.
ліси
природоохоронного,
наукового,
історико-культурного
призначення;
284.6.2. нелісові землі, що надані у
встановленому порядку та використовуються
для потреб лісового господарства та лісові
землі, які відповідно до закону протягом
податкового (звітного періоду) були зоною
надзвичайної ситуації".
-9165- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Доповнити пункт 50 розділу І новими
підпунктами такого змісту:
"доповнити пунктами такого змісту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"284.6. Для категорій земель, визначених у
підпункті 284.6.1 і 284.6.2. цього підпункту,
застосовується ставка податку за лісові землі
та нелісові землі, які надані у встановленому
порядку та використовуються для потреб
лісового господарства, у розмірі 0,525
відсотків
від
бази
оподаткування,
передбаченої підпунктом 271.1.3. пункту
271.1. статті 271 цього Кодексу:
284.6.1 лісові землі під такими категоріями
лісів:
284.6.1.1. захисні ліси;
284.6.1.2. рекреаційно-оздоровчі ліси;
284.6.1.3.
ліси
природоохоронного,
наукового,
історико-культурного
призначення;
284.6.2. нелісові землі, що надані у
встановленому порядку та використовуються
для потреб лісового господарства та лісові
землі, які відповідно до закону протягом
податкового (звітного періоду) були зоною
надзвичайної ситуації.
284.7. Особи, які є власниками земельних
ділянок
земель
сільськогосподарського
призначення, що класифікуються як землі для
ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (підрозділ 01.01 Класифікації),
для ведення фермерського господарства
(підрозділ 01.02), для ведення особистого
селянського господарства (підрозділ 01.03),
землі для ведення підсобного сільського
господарства (підрозділ 01.04 Класифікації),
землі для індивідуального садівництва
(підрозділ 01.05 Класифікації), землі для
городництва (підрозділ 01.07 Класифікації),
землі для сінокосіння і випасання худоби
(підрозділ 01.08 Класифікації) у разі надання
ними до контролюючого органу за
місцезнаходженням
таких
ділянок
зареєстрованого
у
визначеного
законодавством
порядку
витягу
із
відповідного реєстру щодо реєстрації
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укладення належної угоди про передачу прав
користування таких ділянок іншій особі при
визначенні
податкових
зобов'язань
із
земельного податку мають право на
застосування коефіцієнта розмірі 0,02"
-9166- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Абзац другий підпункту 3 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
"284.5. У разі прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення
про встановлення факту користування
юридичною
або
фізичною
особою
сформованою відповідно до статті 79-1
Земельного кодексу України земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
податкові
зобов’язання
справляються
починаючи
з
місяця,
наступного за місяцем, у якому прийнято таке
рішення".
-9167- Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
“284.5. У разі прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
податкові
зобов’язання
справляються
починаючи
з
місяця,
наступного за місяцем, у якому прийнято таке
рішення”.доповнити пунктом 284.6."284.6.
Плата за землю за земельні ділянки, надані
для залізниць у межах смуг відведення,
справляється у розмірі 25 відсотків
податку, обчисленого відповідно до статей
274 і 277 цього Кодексу"
-9168- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9169- Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)

Відхилено

Пункт 51 Розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«4) статтю 284 Податкового кодексу
України доповнити пунктом 284.6 такого
змісту: «Плата за землю за земельні ділянки,
надані для залізниць у межах смуг відведення,
справляється у розмірі 25 відсотків податку,
обчисленого відповідно до статей 274 і 277
цього Кодексу.».
-9170- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9171- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
284.5. У разі прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення або з порушенням порядку
оформлення
правовстановлюючих
документів,
податкові
зобов’язання
справляються
починаючи
з
місяця,
наступного за місяцем, у якому прийнято таке
рішення.
-9172- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 51
розділу І викласти в такій редакції:
«284.5. У разі прийняття судом рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки,
податкові
зобов’язання
справляються
починаючи з місяця, наступного за місяцем,
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набрання відповідним рішенням законної
сили».
-9173- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д. Колюх В. В.
(р.к. №298), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415)
Доповнити ст. 284 Кодексу частиною 5
такого змісту: «284.5. Податок за земельні
ділянки,
що
відносяться
до
земель
залізничного
транспорту.
284.5.1.
Справляється у розмірі 0,25 відсотки від їх
нормативної грошової оцінки. 284.5.2. У разі
якщо податок на землі залізничного
транспорту для територіальної громади,
складає понад 30 відсотків бюджету такої
громади, на території такої громади податок
на
землі
залізничного
транспорту
справляється у розмірі 3 відсотки від їх
нормативної грошової оцінки. Розрахунок
співвідношення
загальної
частки
нарахованого земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету за минулий
податковий період здійснює центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову
політику, за поданням контролюючого
органу.
Такий
розрахунок
підлягає
коригуванню у разі зміни загальної частки у
зв’язку з об’єднанням територіальних громад
або
разі
зміни
назви
відповідної
територіальної громади. Центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову політику, не
пізніше 1 січня 2022 року оприлюднює на
своєму
офіційному
веб-сайті
перелік
територіальних громад, землі залізничного
транспорту яких підлягають оподаткуванню
земельним податком відповідно до цього
пункту.
Зазначений
перелік
підлягає
перегляду у разі коригування розрахунку або
зміни назви відповідної територіальної
громади. Платники земельного податку
звільняються від відповідальності у разі, якщо

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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у
переліку
територіальних
громад,
розміщеному на офіційному веб-сайті,
виявлено помилку. У такому разі до таких
платників податку штрафні санкції та пеня,
передбачені цим Кодексом за порушення
податкового та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, що спричинені такою
помилкою, не застосовуються, підстав для
притягнення платника податків та/або його
посадових осіб до відповідальності немає.»
-9174- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Доповнити абзатцом наступного змісту:
"Плата за землю для земельних ділянок, що
відносяться
до
земель
залізничного
транспорту, справляється у розмірі 0,25
відсотків від їх нормативної грошової оцінки."
-9175- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

58. Абзац другий підпункту 3 пункту 51
розділу I викласти в такій редакції:
“284.5. У разі прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
податкові
зобов’язання
справляються
починаючи
з
місяця,
наступного за місяцем, у якому рішення суду
про підтвердження факту самовільного
зайняття земельної ділянки набрало законної
сили”.
-9176- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 3 пункту 51
Розділу І викласти в такій редакції:
«284.5. У разі прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
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ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
податкові
зобов’язання
справляються
починаючи
з
місяця,
наступного за місяцем, у якому прийнято таке
рішення.».
-9177- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д. Чорноморов А.
О. (р.к. №332), Н.д. Павліш П. В. (р.к. №383)
Пункт 51 Розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«ст. 284 Податкового Кодексу України
доповнити пунктом 284.6. такого змісту:
«Плата за землю за земельні ділянки, що
відносяться
до
земель
залізничного
транспорту (крім земельних ділянок, на яких
знаходяться окремо розташовані культурнопобутові будівлі та споруди і які
оподатковуються на загальних підставах),
справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки.»
-9178- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 284 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту: пункт 284.5 такого
змісту: «284.5. У разі прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
податкові
зобов’язання
справляються
починаючи
з
місяця,
наступного за місяцем, у якому прийнято таке
рішення.» виключити
-9179- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 51 Розділу І законопроекту
доповнити абзацами 8-13 такого змісту:
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«4) доповнити пунктом 284.6 такого
змісту:
«284.6. Плата за землю за земельні ділянки,
на яких розташовані будівлі, споруди
сільськогосподарських
товаровиробників
(юридичних та фізичних осіб), віднесені до
підкласу "Будівлі для птахівництва" (код
1271.2) Державного класифікатора будівель та
споруд
ДК
018-2000
або
які
використовуються для обслуговування таких
будівель,
споруд,
справляється
із
застосуванням коефіцієнту 30 до розміру
податку, обчисленого відповідно до статей
274 і 277 цього Кодексу.»
5) доповнити пунктом 284.7 такого змісту:
«284.7. Плата за землю за земельні ділянки,
на яких здійснюється органічне виробництво
відповідно до Закону України «Про основні
принципи та вимоги до органічного
виробництва, обігу та маркування органічної
продукції» справляється у розмірі 50 відсотків
податку, обчисленого відповідно до статей
274 і 277 цього Кодексу.»
6) доповнити пунктом 284.8 такого змісту:
«284.8. Плата за землю за земельні ділянки,
на яких провадять діяльність фермерські
господарства, зареєстровані відповідно до
Закону
України
"Про
фермерське
господарство"
та
сукупна
площа
сільськогосподарських угідь та/або земель
водного
фонду
у
власності
та/або
користуванні
членів
фермерського
господарства становить не більше 20 гектарів,
справляється у розмірі 50 відсотків податку,
обчисленого відповідно до статей 274 і 277
цього Кодексу.».
-9180- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 51
Розділу І викласти в такій редакції:
«284.5. У разі прийняття відповідним
органом місцевого самоврядування рішення
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Висновки, обґрунтування

про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
податкові
зобов’язання
справляються
починаючи
з
місяця,
наступного за місяцем, у якому прийнято таке
рішення.».
-9181- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
Пункт 284.5 статті 284 Податкового
кодексу України виключити.
-9182- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 284 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту:
пункт 284.5 такого змісту: «284.5. У разі
прийняття відповідним органом місцевого
самоврядування рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, податкові
зобов’язання справляються починаючи з
місяця, наступного за місяцем, у якому
прийнято таке рішення.» виключити
-9183- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 3 пункту 50 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:
«новий пункт 284.5 виключити»;
-9184- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

І
Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 51
розділу I викласти в такій редакції: “284.5. У
разі
прийняття
відповідним
органом
місцевого самоврядування рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
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у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів, такий орган у місячний строк
звертається до суду із заявою про
встановлення факту самовільного зайняття
земельної ділянки”.
-9185- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити

690

-9186- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 284 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту:
пункт 284.5 такого змісту: «284.5. У разі
прийняття відповідним органом місцевого
самоврядування рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, податкові
зобов’язання справляються починаючи з
місяця, наступного за місяцем, у якому
прийнято таке рішення.» виключити
-9187- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

після пункту 49 доповнити новим пунктом
такого змісту:
«50. Після статті 284 доповнити статтею
2841 такого змісту:
«Стаття 2841. Особливості оподаткування
земельним податком земельних ділянок
державної та комунальної власності, щодо
яких органом місцевого самоврядування
прийнято рішення про встановлення фактів
фактичного
використання
власниками
нерухомого майна (у тому числі об’єктів
незавершеного
будівництва)
земельних
ділянок за відсутності належним чином
оформлених речових прав на такі земельні
ділянки

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2841.1.
Нарахування
податкових
зобов’язань з податку на підставі рішень
органів місцевого самоврядування про
встановлення
фактів
фактичного
використання власниками нерухомого майна
(у тому числі об’єктів незавершеного
будівництва) земельних ділянок за відсутності
належним чином оформлених речових прав на
такі земельні ділянки, здійснюється в порядку,
визначеному цією статтею.
У разі прийняття відповідним органом
місцевого самоврядування рішення про
встановлення
фактів
фактичного
використання власниками нерухомого майна
(у тому числі об’єктів незавершеного
будівництва) земельних ділянок за відсутності
належним чином оформлених речових прав на
такі земельні ділянки, таке рішення у порядку,
визначеному цим пунктом надсилається
контролюючому
органу
за
місцем
розташування
земельної
ділянки
для
нарахування податкових зобов’язань з
податку.
2841.2. У рішенні органу місцевого
самоврядування про встановлення фактів
фактичного
використання
власниками
нерухомого майна (у тому числі об’єктів
незавершеного
будівництва)
земельних
ділянок за відсутності належним чином
оформлених речових прав на такі земельні
ділянки, обов’язково має бути зазначено (в
розрізі земельних ділянок):
повне найменування (прізвище, ім'я, по
батькові) платника податків згідно з
реєстраційними документами;
код платника податків згідно з Єдиним
державним
реєстром
підприємств
та
організацій України або податковий номер;
реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про
це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті);
місцезнаходження (місце проживання)
платника податків;
місцезнаходження (місце розташування)
земельної ділянки;
реєстраційний номер об'єкта нерухомого
майна згідно даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно;
найменування контролюючого органу, до
якого надсилається рішення;
площа земельної ділянки, щодо якої
прийнято
рішення
із
зазначенням
кадастрового номеру (за наявності такого),
яка визначається як площа нерухомого майна
(у тому числі об’єктів незавершеного
будівництва), розташованого на такій
земельній ділянці, на підставі даних
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що безоплатно надаються
органами державної реєстрації прав на
нерухоме майно та/або на підставі оригіналів
відповідних документів платника податків,
зокрема документів на право власності;
нормативна грошова оцінка земельної
ділянки, у разі її проведення, в іншому разі нормативна грошова оцінка одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області;
ставка земельного податку, розмір якої
визначений рішенням органу місцевого
самоврядування про встановлення ставок
плати за землю для застосування по таким
рішенням;
дата складання рішення; назва органу
місцевого самоврядування, яким прийнято
рішення;
номер та дата акту перевірки, складеного
уповноваженими
особами
в
рамках
здійснення
державного
контролю
за
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використанням та охороною земель, на
підставі якого прийнято рішення;
підпис
голови
органу
місцевого
самоврядування, яким прийнято рішення.
2841.3. Контролюючий орган, визначений
цією статтею відповідальним за нарахування
податкових зобов’язань з податку на підставі
рішення органу місцевого самоврядування,
нараховує податкові зобов’язання з плати за
землю на підставі даних таких рішень та за
результатом нарахувань складає податкове
повідомлення-рішення
за
формою,
встановленою у порядку, визначеному
статтею 58 цього Кодексу, яке надсилає
протягом 20 робочих днів з дати отримання
рішення органу місцевого самоврядування
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу.
2841.4.
Податковим
періодом
для
нарахування податкових зобов’язань з
податку в порядку, визначеному цим пунктом,
є період починаючи з 1 числа місяця,
наступного
за
місяцем
отримання
контролюючим органом рішення органу
місцевого самоврядування про встановлення
фактів фактичного використання власниками
нерухомого майна (у тому числі об’єктів
незавершеного
будівництва)
земельних
ділянок за відсутності належним чином
оформлених речових прав на такі земельні
ділянки, та закінчуючи 31 грудня поточного
року.
2841.5. При нарахуванні контролюючим
органом податкових зобов’язань із податку
площа земельної ділянки, зазначена у рішенні
органу
місцевого
самоврядування,
збільшується на 50 відсотків (як площа
необхідна для обслуговування нерухомого
майна (у тому числі об’єктів незавершеного
будівництва), розташованого на такій
земельній ділянці).

2952

№

691
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2841.6. Відповідальність за повноту
нарахування податкових зобов’язань із
податку на підставі рішень органів місцевого
самоврядування про встановлення фактів
фактичного
використання
власниками
нерухомого майна (у тому числі об’єктів
незавершеного
будівництва)
земельних
ділянок за відсутності належним чином
оформлених речових прав на такі земельні
ділянки,
несуть
органи
місцевого
самоврядування, якими були прийняті
відповідні рішення.
2841.7. Податок, нарахований в порядку,
визначеному цією статтею сплачується
платником протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення.
2841.8. За зверненням платника податку до
контролюючого органу та документального
підтвердження
права
володіння
(користування)
земельною
ділянкою
(внесення даних по земельній ділянці в
державний земельний кадастр), нарахована
згідно з цією статтею сума податкових
зобов’язань
із
податку
підлягає
перерахуванню
виходячи
з
наданих
платником
податку
підтверджуючих
документів та даних державного земельного
кадастру.
Крім того, сума податкових зобов’язань із
податку
підлягає
перерахуванню
за
зверненням
платника
податку
до
контролюючого органу у разі переходу права
власності на нерухоме майно (у тому числі
об'єкти незавершеного будівництва) протягом
визначеного цією статтею податкового
періоду до іншого власника, за умови надання
платником
податку
документального
підтвердження переходу права власності.».
У зв’язку з цим пункти 50-55 вважати
пунктами 51-56 відповідно»;
-9188- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

86. У статті 286:
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Пункт 52 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
"86. У статті 286:
1) у пункті 286.1 абзац перший замінити
абзацами такого змісту:
«286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є:
а) дані державного земельного кадастру;
б) дані Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно;
в) дані державних актів, якими посвідчено
право власності або право постійного
користування земельною ділянкою (державні
акти на землю);
г) дані сертифікатів на право на земельні
частки (паї);
д)
рішень
органу
місцевого
самоврядування про виділення земельних
ділянок у натурі (на місцевості) власникам
земельних часток (паїв),
е) дані інших правовстановлюючих
документів, якими посвідчується право
власності або користування земельною
ділянкою, право на земельні частки (паї).
У разі подання платником податку до
контролюючого органу правовстановлюючих
документів на земельну ділянку, земельну
частку (пай), відомості про які відсутні у базах
даних інформаційних систем центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, нарахування
податку фізичним особам здійснюється на
підставі
поданих
платником
податку
відомостей до отримання контролюючим
органом інформації про перехід права
власності на об’єкт оподаткування»;
2) пункт 286.5 статті 286 викласти у такій
редакції:
«286.5. Нарахування фізичним особам сум
плати за землю проводиться контролюючими
органами (за місцем знаходження земельної
ділянки, у тому числі право на яку фізична

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

1) абзац перший пункту 286.1 замінити
вісьмома абзацами такого змісту:
«286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є:
а) дані державного земельного кадастру;
б) дані Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно;
в) дані державних актів, якими посвідчено
право власності або право постійного
користування земельною ділянкою (державні
акти на землю);
г) дані сертифікатів на право на земельні
частки (паї);
д)
рішень
органу
місцевого
самоврядування про виділення земельних
ділянок у натурі (на місцевості) власникам
земельних часток (паїв),
е) дані інших правовстановлюючих
документів, якими посвідчується право
власності або користування земельною
ділянкою, право на земельні частки (паї).
У разі подання платником податку до
контролюючого органу правовстановлюючих
документів на земельну ділянку, земельну
частку (пай), відомості про які відсутні у базах
даних інформаційних систем центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, нарахування
податку фізичним особам здійснюється на
підставі
поданих
платником
податку
відомостей до отримання контролюючим
органом інформації про перехід права
власності на об’єкт оподаткування».
У зв'язку з цим абзаци другий і третій
вважати відповідно абзацами дев'ятим і
десятим;
2) пункт 286.5 викласти у такій редакції:
«286.5. Нарахування фізичним особам сум
плати за землю проводиться контролюючими
органами (за місцем знаходження земельної
ділянки, у тому числі право на яку фізична
особа має як власник земельної частки (пая)),
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особа має як власник земельної частки (пая)),
які надсилають платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня
поточного
року
податкове
повідомлення-рішення про внесення податку
за формою, встановленою у порядку,
визначеному статтею 58 цього Кодексу разом
з детальним розрахунком суми податку, який
зокрема, але не виключно, має містити:
кадастрові номери та площі земельних
ділянок, розмір ставки податку та розмір
пільги зі сплати податку.
Нарахування фізичним особам сум
земельного податку з підстав, визначених
підпунктами в), г), е) пункту 286.1 цієї статті,
проводиться
контролюючими
органами
виключно у випадку надання зазначених
даних такими фізичними особами.
У разі переходу права власності на
земельну ділянку або права на земельну
частку (паї), від одного власника - юридичної
або фізичної особи до іншого протягом
календарного року податок сплачується
попереднім власником за період з 1 січня
цього року до початку того місяця, в якому
припинилося його право власності на
зазначену земельну ділянку, а новим
власником - починаючи з місяця, в якому він
набув право власності.
У разі переходу права власності на
земельну ділянку або права на земельну
частку (паї), від одного власника - фізичної
особи до іншого протягом календарного року
контролюючий орган надсилає (вручає)
податкове повідомлення-рішення новому
власнику після отримання інформації про
перехід права власності.
Якщо такий перехід відбувається після 1
липня поточного року, контролюючий орган
надсилає (вручає) попередньому власнику
нове
податкове
повідомлення-рішення.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

які надсилають платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня
поточного
року
податкове
повідомлення-рішення про внесення податку
за формою, встановленою у порядку,
визначеному статтею 58 цього Кодексу разом
з детальним розрахунком суми податку, який
зокрема, але не виключно, має містити:
кадастрові номери та площі земельних
ділянок, розмір ставки податку та розмір
пільги зі сплати податку.
Нарахування фізичним особам сум
земельного податку з підстав, визначених
підпунктами в), г), е) пункту 286.1 цієї статті,
проводиться
контролюючими
органами
виключно у випадку надання зазначених
даних такими фізичними особами.
У разі переходу права власності на
земельну ділянку або права на земельну
частку (паї), від одного власника - юридичної
або фізичної особи до іншого протягом
календарного року податок сплачується
попереднім власником за період з 1 січня
цього року до початку того місяця, в якому
припинилося його право власності на
зазначену земельну ділянку, а новим
власником - починаючи з місяця, в якому він
набув право власності.
У разі переходу права власності на
земельну ділянку або права на земельну
частку (паї), від одного власника - фізичної
особи до іншого протягом календарного року
контролюючий орган надсилає (вручає)
податкове повідомлення-рішення новому
власнику після отримання інформації про
перехід права власності.
Якщо такий перехід відбувається після 1
липня поточного року, контролюючий орган
надсилає (вручає) попередньому власнику
нове
податкове
повідомлення-рішення.
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Попереднє податкове повідомлення-рішення
вважається скасованим (відкликаним).
У разі якщо платник податків має у
власності декілька земельних ділянок, або
право на декілька земельних часток (паїв),
щодо яких необхідно провести звірку даних,
для її проведення такий платник податків має
право звернутися до контролюючого органу
за своїм місцем реєстрації у контролюючих
органах або за місцем знаходження будь-якої
з таких земельних ділянок, у тому числі право
на які фізичні особи мають як власники
земельних часток (паїв).
Платники плати за землю мають право
письмово або в електронній формі засобами
електронного зв’язку (з дотриманням вимог,
визначених пунктом 42.4 статті 42 цього
Кодексу) звернутися до контролюючого
органу за своїм місцем реєстрації у
контролюючих органах або за місцем
знаходження земельних ділянок, у тому числі
право на які фізичні особи мають як власники
земельних часток (паїв), для проведення
звірки даних щодо:
розміру площ та кількості земельних
ділянок, земельних часток (паїв), що
перебувають у власності та/або користуванні
платника податку; права на користування
пільгою зі сплати податку з урахуванням
положень пунктів 281.4 та 281.5 цієї статті;
розміру ставки земельного податку;
нарахованої суми плати за землю.
У разі виявлення розбіжностей між
даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником плати за землю на
підставі оригіналів відповідних документів
або належним чином засвідчених копій таких
документів, зокрема документів на право
власності, користування пільгою, а також у
разі зміни розміру ставки плати за землю
контролюючий орган, до якого звернувся
платник плати за землю, проводить

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Попереднє податкове повідомлення-рішення
вважається скасованим (відкликаним).
У разі якщо платник податків має у
власності декілька земельних ділянок, або
право на декілька земельних часток (паїв),
щодо яких необхідно провести звірку даних,
для її проведення такий платник податків має
право звернутися до контролюючого органу
за своїм місцем реєстрації у контролюючих
органах або за місцем знаходження будь-якої
з таких земельних ділянок, у тому числі право
на які фізичні особи мають як власники
земельних часток (паїв).
Платники плати за землю мають право
письмово або в електронній формі засобами
електронного зв’язку (з дотриманням вимог,
визначених пунктом 42.4 статті 42 цього
Кодексу) звернутися до контролюючого
органу за своїм місцем реєстрації у
контролюючих органах або за місцем
знаходження земельних ділянок, у тому числі
право на які фізичні особи мають як власники
земельних часток (паїв), для проведення
звірки даних щодо:
розміру площ та кількості земельних
ділянок, земельних часток (паїв), що
перебувають у власності та/або користуванні
платника податку; права на користування
пільгою зі сплати податку з урахуванням
положень пунктів 281.4 та 281.5 цієї статті;
розміру ставки земельного податку;
нарахованої суми плати за землю.
У разі виявлення розбіжностей між
даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником плати за землю на
підставі оригіналів відповідних документів
або належним чином засвідчених копій таких
документів, зокрема документів на право
власності, користування пільгою, а також у
разі зміни розміру ставки плати за землю
контролюючий орган, до якого звернувся
платник плати за землю, проводить
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(проводять) протягом десяти робочих днів
перерахунок суми податку і надсилає
(вручає)/надсилають (вручають) йому нове
податкове повідомлення-рішення разом з
детальним розрахунком суми податку.
Попереднє податкове повідомлення-рішення
вважається скасованим (відкликаним).».
-9189- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункт 52 розділу І виключити.
-9190- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(проводять) протягом десяти робочих днів
перерахунок суми податку і надсилає
(вручає)/надсилають (вручають) йому нове
податкове повідомлення-рішення разом з
детальним розрахунком суми податку.
Попереднє податкове повідомлення-рішення
вважається скасованим (відкликаним)».
Відхилено

Відхилено

52. У статті 286
-9191- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Пункт 52 розділу І законопроекту
виключити
-9192- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
У пункті 52:
1) Абзац шостий підпункту 1 виключити;
2) підпункт 2 виключити.
-9193- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт 52 Розділу І (щодо внесення змін до
статті 286 Податкового кодексу України)
виключити.
-9194- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 52 розділу І виключити.
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1) у пункті 286.1:

-9195- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 52 Розділу 1 Виключити

Відхилено

-9196- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 52 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) у пункті 286.1:
абзац перший замінити абзацами такого
змісту:
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Висновки, обґрунтування

«286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є:
дані державного земельного кадастру;
дані державних актів (державні акти на
землю), що видані до 1 січня 2013 року,
відповідно до яких посвідчено право
власності власника такої земельної ділянки чи
право постійного користування її постійного
користувача».
-9197- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 51 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«абзац перший пункту 286.1. статті 286
викласти в такій редакції:
«286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є дані державного
земельного кадастру.»;
-9198- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 52 розділу І викласти в
такій редакції: «1) у пункті 286.1: абзац
перший замінити абзацами такого змісту:
«286.1.
Підставою
для
нарахування
земельного податку є: дані державного
земельного кадастру; дані державних актів,
виданих до 1 січня 2013 року, якими
посвідчено право власності або право
постійного
користування
земельною
ділянкою (державні акти на землю), надані її
власнику або постійному користувачу».
-9199- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) у пункті 286.1:
-9200- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 52 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9201- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 1 пункту 52 розділу І виключити

Відхилено

-9202- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

2958

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 1 пункту 52 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9203- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити зміни до пункту 286.1 статті
286.
-9204- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
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абзац перший замінити абзацами такого
змісту:

Підпункт 1 пункту 52 Розділу
законопроекту – виключити.
-9205- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І

абзац перший замінити абзацами такого
змісту:
-9206- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

Відхилено

дані державного земельного кадастру;
-9207- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац перший пункту 286.1. статті 286
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є:
дані державного земельного кадастру;
дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності
або
право
постійного
користування
земельною ділянкою (державні акти на
землю), надані її власником або постійним
користувачем;».
-9208- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Відхилено

У підпункті 1 пункту 52 розділу І абзаци
третій – шостий замінити абзацами такого
змісту:
«286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є:
дані державного земельного кадастру;
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Редакція, прийнята в першому читанні

“286.1. Підставою
земельного податку є:

для

нарахування

Пропозиції та поправки до проекту

дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності
або
право
постійного
користування
земельною ділянкою (державні акти на
землю), надані її власнику або постійному
користувачу;».
-9209- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Абзац перший пункту 286.1 статті 286
Розділу XII викласти у такій редакції:
Підставою для нарахування земельного
податку є:
дані державного земельного кадастру;
дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності
або
право
постійного
користування
земельною ділянкою (державні акти на
землю), надані власником або постійним
користувачем такої земельної ділянки;
-9210- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)
286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є:
-9211- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзаци третій-шостий підпункту 1 пункту
52 Розділу І викласти в такій редакції:
«286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є:
дані державного земельного кадастру;
дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності
або
право
постійного
користування
земельною ділянкою (державні акти на
землю), надані її власником або постійним
користувачем;
рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.».

2960

№

695

696

Редакція, прийнята в першому читанні

дані державного земельного кадастру;

дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності
або
право
постійного
користування
земельною ділянкою (державні акти на
землю), надані її власником або постійним
користувачем;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9212- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Абзац другий пункту 286.1 статті 286
Податкового кодексу України виключити.
-9213- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 52
розділу I викласти в такій редакції: “дані
державного
земельного
кадастр
та
державного реєстру речових прав на нерухоме
майно”.
-9214- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення або з
порушенням
порядку
оформлення
правовстановлюючих документів.
-9215- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)
дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності
або
право
постійного
користування
земельною ділянкою (державні акти на
землю), надані її власником або постійним
користувачем;
-9216- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

59. Абзац п’ятий та шостий підпункту 1
пункту 52 розділу I викласти в такій редакції:
“дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності,
право постійного користування земельною
ділянкою, право довічного успадкованого
володіння (державні акти на землю), надані її
власником або користувачем (володільцем);
судове рішення, що набрало законної сили,
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
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оформлення
правовстановлюючих
документів”.
-9217- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 286.1 статті 284 Податкового
кодексу України абзац «дані державних актів,
виданих до 1 січня 2013 року, якими
посвідчено право власності або право
постійного
користування
земельною
ділянкою (державні акти на землю), надані її
власником або постійним користувачем;»
виключити.
-9218- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І проекту виключити
-9219- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 52 розділу І
законопроєкту (зміни до пункту 286.1 статті
286 Податкового кодексу України) після
абзацу п’ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«договір оренди;»
-9220- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 52
розділу I викласти в такій редакції: “дані
державних актів, виданих до 1 січня 2013
року, якими посвідчено право власності,
право постійного користування земельною
ділянкою, право довічного успадкованого
володіння (державні акти на землю), надані її
власником або постійним користувачем”.
-9221- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Виключити
697

рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі

-9222- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзаци третій-шостий підпункту 1 пункту
52 Розділу І викласти в такій редакції:
«286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є:
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самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.”;

дані державного земельного кадастру;
дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності
або
право
постійного
користування
земельною ділянкою (державні акти на
землю), надані її власником або постійним
користувачем;
рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.».
-9223- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
підпункт 1 пункту 51 Розділу І (щодо статті
286) викласти в такій редакції:
«1) у пункті 286.1:
абзац перший замінити абзацами такого
змісту:
«286.1. Підставою для нарахування
земельного податку є:
дані державного земельного кадастру;
дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності
або
право
постійного
користування
земельною ділянкою (державні акти на
землю), виключно у випадку надання їх
власником або постійним користувачем;
рішення органу місцевого самоврядування
про
встановлення
фактів
фактичного
використання власниками нерухомого майна
(у тому числі об’єктів незавершеного
будівництва) земельних ділянок за відсутності
належним чином оформлених речових прав на
такі земельні ділянки.»»;
-9224- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І викласти в такій редакції:
рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

особою сформованою відповідно до статті 791 Земельного кодексу України земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів;
-9225- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

пункт 52 розділу І проекту доповнити
новим підпунктом такого змісту:
"1-1) у пункті 286.5:
абзац перший доповнити словами "разом з
детальним розрахунком суми податку";
перше речення абзацу одинадцятого
доповнити словами "разом з детальним
розрахунком суми податку";
-9226- Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356)

Відхилено

Пункт 286.5 статті 286. Викласти в новій
редакції
286.5. Нарахування фізичним особам сум
податку
проводиться
контролюючими
органами (за місцем знаходження земельної
ділянки),
які
надсилають
(вручають)
платникові за місцем його реєстрації до 1
липня
поточного
року
податкове
повідомлення-рішення про внесення податку
за формою, встановленою у порядку,
визначеному статтею 58 цього Кодексу та має
обов’язково містити кадастровий номер
земельної ділянки, площу земельної ділянки,
ставок та наданих пільг фізичним особам зі
сплати плати за землю. У разі переходу права
власності на земельну ділянку від одного
власника - юридичної або фізичної особи до
іншого протягом календарного року податок
сплачується попереднім власником за період з
1 січня цього року до початку того місяця, в
якому припинилося право власності на
зазначену земельну ділянку, а новим
власником - починаючи з місяця, в якому він

2964

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

набув право власності У разі переходу права
власності на земельну ділянку від одного
власника - фізичної особи до іншого протягом
календарного року контролюючий орган
надсилає (вручає) податкове повідомленнярішення новому власнику після отримання
інформації про перехід права власності. Якщо
такий перехід відбувається після 1 липня
поточного року, то контролюючий орган
надсилає (вручає) попередньому власнику
нове
податкове
повідомлення-рішення.
Попереднє податкове повідомлення-рішення
вважається
скасованим
(відкликаним).
Платники податку мають право звернутися з
письмовою заявою до контролюючого органу
за місцем знаходження земельної ділянки для
проведення звірки даних щодо: розміру площі
земельної ділянки, що перебуває у власності
та/або користуванні платника податку; права
на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку; нарахованої суми
податку. У разі виявлення розбіжностей між
даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на
підставі оригіналів відповідних документів,
зокрема документів на право власності,
користування пільгою, контролюючий орган
за місцем знаходження земельної ділянки
проводить протягом десяти робочих днів
перерахунок суми податку і надсилає (вручає)
йому нове податкове повідомлення-рішення.
Попереднє податкове повідомлення-рішення
вважається скасованим (відкликаним).
-9227- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
виключити.
-9228- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Останній абзац підпункту 1 пункту 52
вилучити;
-9229- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9230- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9231- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 52 розділу І
законопроєкту (зміни до пункту 286.1 статті
286 Податкового кодексу України) після
абзацу п’ятого доповнити новим абзацом
такого змісту: «договір оренди;».
-9232- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І виключити.
-9233- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 52 розділу І
законопроєкту (зміни до пункту 286.1 статті
286 Податкового кодексу України) після
абзацу п’ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«договір оренди;».
-9234- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
дані державних актів, виданих до 1 січня
2013 року, якими посвідчено право власності
або
право
постійного
користування
земельною ділянкою (державні акти на
землю), надані її власником або постійним
користувачем;
-9235- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)
Абзац сьмий підпункту 1 пункту п’ятдесят
другого розділу І законопроекту виключити
-9236- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І викласти в такій редакції:
«рішення суду за заявою органу місцевого
самоврядування про встановлення факту, що
має юридичне значення щодо користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки».
-9237- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І виключити.
-9238- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І виключити.
-9239- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

26. Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
Розділу І законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою
попередніх і також пропонує виключити
норму із законопроекту щодо внесення до
Податкового кодексу положень щодо
боротьби з відсутністю у користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільним зайняттям земельної
ділянки шляхом оподаткування таких
земельних ділянок.
Адже в подальшому такі норми можуть
бути, навпаки, використані для легалізації
самозахоплених земельних ділянок.
Пропоноване
вирішення
проблеми
відсутності
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільного зайняття земельної
ділянки має вирішуватись не шляхом їх
оподаткування, а через удосконалення
механізмів
контролю
за
земельними
ділянками, відповідальності за користування
земельними
ділянками
без
правовстановлюючих
документів,
відшкодування втрат власників, у тому числі,
бюджетних втрат, спрощення порядку
оформлення відповідних документів.
-9240- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І проєкту виключити.
-9241- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

рішення
про
встановлення
факту
документально
не
оформленого
(не
підтвердженого) володіння (користування)
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної власності фізичними та/або
юридичними
особами
власниками
нерухомого майна, об’єктів незавершеного
будівництва, розташованих на такій земельній
ділянці, а також, встановлення факту
використання земельної ділянки, інформація
про яку не внесена до відомостей Державного
земельного кадастру.”
-9242- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

60. Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу I викласти в такій редакції:
“судове рішення, що набрало законної
сили, про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів.;”
-9243- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

У пункті 52 розділу І: у підпункті 1 абзац
шостий виключити; підпункт 2 виключити.
-9244- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У пункті 286.1 статті 284 Податкового
кодексу України абзац «рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів.» виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-9245- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І виключити.
-9246- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У пункті 286.1 статті 286 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац четвертий такого змісту: «рішення про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів.» виключити
-9247- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І виключити.
-9248- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
абзац шостий підпункт 1 пункту 52 Розділу
I законопроекту викласти у такій редакції:
«рішення суду про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.”;»;
-9249- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Абзац шостий підпункту 1, пункту 52
розділу І законопроекту виключити
-9250- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 1 пункту 52 розділу І
виключити абзац шостий.
-9251- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 52 розділу І
виключити абзац шостий.
-9252- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу І виключити.
-9253- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У пункті 286.1 статті 286 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац четвертий такого змісту: «рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів.» виключити
-9254- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Абзац шостий підпункту 1 пункту 52
розділу I викласти в такій редакції: “судове
рішення, що набрало законної сили, про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів”.
-9255- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
У пункті 286.1 статті 286 Розділу XII
виключити наступні слова:
«рішення про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.»
-9256- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити

698

2) доповнити пунктом 286.8 такого змісту:

-9257- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 286.1 статті 286 Податкового
кодексу України в редакції законопроекту:
абзац четвертий такого змісту: «рішення
про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів.» виключити
-9258- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 52 розділу І виключити.
-9259- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 2 пункту 51 Розділу І (щодо
пункту 286.8) виключити;
-9260- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

27. Підпункт 2 пункту 52 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою
попередніх і також пропонує виключити
норму із законопроекту щодо внесення до
Податкового кодексу положень щодо
боротьби з відсутністю у користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільним зайняттям земельної
ділянки шляхом оподаткування таких
земельних ділянок.
Адже в подальшому такі норми можуть
бути, навпаки, використані для легалізації
самозахоплених земельних ділянок.
Пропоноване
вирішення
проблеми
відсутності
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільного зайняття земельної
ділянки має вирішуватись не шляхом їх
оподаткування, а через удосконалення
механізмів
контролю
за
земельними
ділянками, відповідальності за користування
земельними
ділянками
без
правовстановлюючих
документів,
відшкодування втрат власників, у тому числі,
бюджетних втрат, спрощення порядку
оформлення відповідних документів.
-9261- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Викласти підпункт 2 пункту 52 розділу І в
такій редакції: «2) доповнити пунктами 286.8286.10 такого змісту: «286.8. Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового зобов’язання платників податку
на прибуток – власників, орендарів,
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

користувачів на інших законних підставах, в
тому числі на умовах емфітевзису, земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь. 286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік. У такому додатку, зокрема,
зазначаються: кадастрові номери земельних
ділянок, для яких визначається мінімальне
податкове зобов’язання, їх нормативна
грошова оцінка та площа; сума загального
мінімального податкового зобов’язання, сума
мінімального податкового зобов’язання по
кожній земельній ділянці окремо; загальна
сума сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом
та реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або з власністю та/або
користуванням
(орендою,
суборендою,
постійним користуванням, емфітевзисом)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. Форма додатку з
розрахунком
загального
мінімального
податкового зобов’язання затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. 286.8.2. Різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником
податку,
який
є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
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податків, зборів, платежів, а саме: податку на
прибуток; податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів; єдиного податку (у разі переходу
у податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води. 286.8.3.
Різниця між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
обчислюється шляхом віднімання від
розрахованого платником податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів: податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; частини
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період; податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення; податку на доходи фізичних
осіб з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів, які виникають внаслідок ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
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єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води. 286.8.4. При
позитивному значенні різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів платник податку
зобов’язаний
збільшити
визначену
в
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є такий
платник податку. Сума земельного податку в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді. 286.9.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку — власників, орендарів,
користувачів на інших законних підставах, в
тому числі на умовах емфітевзису, земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь. 286.9.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
законних підставах, в тому числі на умовах
емфітевзису, земельних ділянок, віднесених
до сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
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підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом. 286.9.2. Загальне мінімальне
податкове зобов’язання не визначається, якщо
сукупний розмір земельних ділянок, що
належать фізичній особі на праві власності
та/або користування не перевищує розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу. У разі передачі таких земельних
ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або
інше користування на підставі відповідних
договорів розмір таких земельних ділянок
враховується при визначенні загального
мінімального
зобов’язання
орендарів,
користувачів на інших умовах таких
земельних ділянок, у порядку, визначеному
цим
Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання фізичним особам проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою. Податкове повідомлення-рішення
про сплату річного податкового зобов’язання
із земельного податку, на суму позитивного
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), надсилається
(вручається) платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним. Сума
земельного податку в частині позитивного
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значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів перераховується до місцевих
бюджетів у розмірі, пропорційному частці
земельних ділянок, розташованих на території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. 286.9.4. Сума земельного податку в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді. 286.9.5. До
загальної суми сплачених податків, зборів,
платежів платника податку включаються
суми: податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку. 286.9.6. У разі згоди
платника
податку
із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою сумою річного податкового
зобов’язання з земельного податку такий
платник податку зобов’язаний сплатити
зазначену у відповідному податковому
повідомленні-рішенні суму податку протягом
60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення. У разі незгоди
платника
податку
із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою у відповідному податковому
повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового зобов’язання з земельного
податку, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу, протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
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проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб, з наданням підтвердних документів,
зокрема, щодо: земельних ділянок, що
знаходяться у платника податку у власності
та/або постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі; суми доходу,
отриманого
від
реалізації
власної
сільськогосподарської
продукції;
суми
сплачених податків, зборів, платежів. У разі
виявлення за результатами такої звірки
помилки у визначенні суми податкового
зобов’язання, зазначеного у відповідному
податковому повідомленні — рішенні,
контролюючий орган протягом 10 днів,
наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки. Порядок та форма
звернення
платників
податків
до
контролюючого
органу
та
порядок
проведення зазначеної у цьому підпункті
звірки встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику 286.10. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
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умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати у складі річної податкової декларації
додаток
з
розрахунком
загального
мінімального податкового зобов’язання за
формою, яка затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику. У такому додатку, зокрема,
зазначаються: кадастрові номери земельних
ділянок, для яких визначається мінімальне
податкове зобов’язання, їх нормативна
грошова оцінка та площа; сума загального
мінімального податкового зобов’язання та
сума мінімального податкового зобов’язання
по кожній земельній ділянці окремо; загальна
сума сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом
та реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або з власністю та/або
користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом, постійним користуванням)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. Різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
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платником податку загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів фізичних осіб, які перебувають з
платником податку у трудових або цивільноправових відносинах, крім доходів, які
сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб, з доходів за договорами оренди,
суборенди, емфітевзису земельних ділянок
сільськогосподарського призначення; єдиного
податку (у разі переходу у податковому
(звітному) році із спрощеної системи
оподаткування на загальну); земельного
податку; рентної плати за спеціальне
використання води. При позитивному
значенні різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів
платежів платник податку зобов’язаний
збільшити визначену в річній податковій
декларації суму земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення та сплатити таку
збільшену суму податку до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати земельного податку у розмірі,
пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є платник податку. У разі визначення
платником податку від'ємного значення
об'єкта оподаткування у податковому
(звітному) році позитивне значення різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов'язання та загальною сумою
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сплачених податків, зборів, платежів підлягає
сплаті до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для земельного
податку. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9262- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 2 пункту 52
розділу I виключити.
-9263- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 52 вилучити;
-9264- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-9265- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9266- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

2) доповнити пунктами 286.8-286.10
такого змісту:
-9267- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 52 розділу І проєкту
виключити.
-9268- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

У пункті 52 розділу І: у підпункті 1 абзац
шостий виключити; підпункт 2 виключити.
-9269- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 286.8 статті 286 Податкового
кодексу України виключити.
-9270- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 2 пункту 52 розділу І виключити.
-9271- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 2 пункту 52 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9272- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 286 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту: пункт 286.8 такого
змісту: «286.8. За самовільно зайняту
земельну ділянку, щодо якої прийнято
рішення відповідним органом місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
нараховуються у розмірі річної суми платежу.
Нарахування податку припиняється з року,
наступному після звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки.» виключити
-9273- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 2 пункту 52 розділу І виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-9274- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 2 пункту 52 розділу І виключити.

Відхилено

-9275- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 52 розділу І виключити.
-9276- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 52 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9277- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 2 пункту 52 розділу І проекту
виключити
-9278- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У новому пункті 286.8 статті 286 слова
«щодо якої прийнято рішення відповідним
органом місцевого самоврядування» замінити

Відхилено
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словами: «що була визнана судом як
самовільно зайнята»;
-9279- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 52 розділу І виключити.
-9280- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції:
«2) доповнити пунктами 286.8-286.10
такого змісту:
«286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку на прибуток –
власників земельних ділянок, віднесених до
сільськогосподарських угідь, або які є,
орендарями, користувачами на інших умовах,
в тому числі на умовах емфітевзису, таких
земельних ділянок.
286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
постійним
користуванням,
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емфітевзисом)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального
податкового
зобов’язання
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.8.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
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загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який не
є сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів:
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції;
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету. Збільшена сума податку
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сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати земельного податку,
до відповідного місцевого бюджету у розмірі,
пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є такий платник податку.
Сума сплаченого платником податків
земельного податку в частині позитивного
значення такої різниці не враховується у
загальній сумі сплачених податків, зборів,
платежів
у
наступному
податковому
(звітному) періоді.
286.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку, які не є платниками
податку на прибуток — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
286.9.1. Для платників податку, які не є
платниками податку на прибуток — власників
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, орендарів таких
земельних ділянок чи їх користувачів на
інших підставах, в тому числі на умовах
емфітевзису, не переданих такими особами в
користування, оренду (емфітевзис) або інше
користування
на
підставі
укладених
договорів, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
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У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства, їх
розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному цим Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання із
земельного податку на суму позитивного
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), надсилається
(вручається) платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
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сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
286.9.4. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми таких податків:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку.
286.9.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та розрахованою сумою
річного
податкового
зобов’язання
з
земельного податку такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі незгоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з земельного податку, такий
платник податку має право у порядку,
встановленому статтею 42 цього Кодексу,
протягом 30 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення
звернутися
до
контролюючого органу для проведення звірки
даних, використаних для розрахунку суми
податку на доходи фізичних осіб, з наданням
підтвердних документів, зокрема, щодо:
земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
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постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми
сплачених
податків,
зборів,
платежів.
У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
Порядок та форма звернення платників
податків до контролюючого органу та
порядок проведення зазначеної у цьому
підпункті звірки встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.10.
Зареєстровані
підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
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які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
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Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати земельного податку у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
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власником або користувачем яких є платник
податку.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для земельного податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9281- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац другий підпункту 2 пункту 52
розділу І замінити двома абзацами наступного
змісту:
«286.8. За самовільно зайняту земельну
ділянку, щодо якої прийнято рішення
відповідним
органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
нараховуються контролюючими органами за
період який починається з місяця наступного,
за місяцем початку самовільного зайняття
земельної ділянки, встановленого рішенням
суду про повернення самовільно зайнятої
земельної ділянки, та закінчується місяцем
виконання рішення суду про повернення
самовільно зайнятої земельної ділянки.
Платники плати за землю з земельних
ділянок, щодо яких органами місцевого
самоврядування встановлено факт відсутності
належним чином оформлених документів,
самостійно обчислюють суму плати за землю
та подають до відповідного контролюючого
органу за місцезнаходженням земельної
ділянки податкову декларацію в порядку,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2992

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

встановленому для місячного податкового
періоду».
-9282- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)
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Відхилено

Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції:
«2) доповнити пунктами 286.8-286.10
такого змісту:
«286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку на прибуток –
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь.
286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
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податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального
податкового
зобов’язання
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.8.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який не
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є сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції;
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету. Збільшена сума податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
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розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку, які не є платниками
податку на прибуток — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
286.9.1. Для платників податку, які не є
платниками податку на прибуток —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,
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укладених відповідно до законодавства,
розмір таких земельних ділянок враховується
при визначенні загального мінімального
зобов’язання орендарів, користувачів на
інших умовах таких земельних ділянок, у
порядку, визначеному цим Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання із
земельного податку, на суму позитивного
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів, платежів,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається (вручається)
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року,
наступного за звітним.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
відповідних місцевих бюджетів у розмірі,
пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є платник податку.
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286.9.4. Сума земельного податку в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми таких податків:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку.
286.9.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та розрахованою сумою
річного
податкового
зобов’язання
з
земельного податку такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі незгоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з земельного податку, такий
платник податку має право у порядку,
встановленому статтею 42 цього Кодексу,
протягом 30 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення
звернутися
до
контролюючого органу для проведення звірки
даних, використаних для розрахунку суми
податку на доходи фізичних осіб, з наданням
підтвердних документів, зокрема, щодо:
земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
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суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми сплачених податків, зборів, платежів.
У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
Порядок та форма звернення платників
податків до контролюючого органу та
порядок проведення зазначеної у цьому
підпункті звірки встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.10.
Зареєстровані
підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
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належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати у складі річної податкової декларації
додаток
з
розрахунком
загального
мінімального податкового зобов’язання за
формою, яка затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання
та
сума
мінімального
податкового
зобов’язання
по
кожній
земельній ділянці окремо;
загальна сума сплачених платником
податку
податків,
зборів,
платежів,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
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зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати земельного податку у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
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мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для земельного податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9283- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 52 розділу І виключити.
-9284- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 2 пункту 52 Розділу
законопроекту – виключити.
-9285- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
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“286.8. За самовільно зайняту земельну
ділянку, щодо якої прийнято рішення
відповідним
органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
нараховуються у розмірі річної суми платежу.
Нарахування податку припиняється з року,
наступному після звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки.”.

Відхилено
І

Підпункт 2 пункту 52 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9286- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 286.8 статті 286 Розділу XII
виключити.
-9287- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Доповнити пунктом такого змісту:
"Доповнити статтю 286 пунктом такого
змісту:
"286.9 Плата за земельні ділянки
сільськогосподарського
призначення
обчислюється як мінімальне податкове
зобов'язання відповідно до статті 381 цього
Кодексу з врахуванням особливостей,
встановлених пунктом 284.7 статті 284 цього
Кодексу".
-9288- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 268.8. статті 268 Податкового
кодексу України такого змісту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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«286.8. За самовільно зайняту земельну
ділянку, щодо якої прийнято рішення
відповідним
органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
нараховуються у розмірі річної суми платежу.
Нарахування податку припиняється з року,
наступному після звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки.» виключити.
-9289- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-9290- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 286 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту:
пункт 286.8 такого змісту: «286.8. За
самовільно зайняту земельну ділянку, щодо
якої прийнято рішення відповідним органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання нараховуються у розмірі річної
суми
платежу.
Нарахування
податку
припиняється з року, наступному після
звільнення самовільно зайнятої земельної
ділянки.» виключити
-9291- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 52 розділу I виключити.
-9292- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 286 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту:
пункт 286.8 такого змісту: «286.8. За
самовільно зайняту земельну ділянку, щодо
якої прийнято рішення відповідним органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання нараховуються у розмірі річної
суми
платежу.
Нарахування
податку
припиняється з року, наступному після
звільнення самовільно зайнятої земельної
ділянки.» виключити

Відхилено
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-9293- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 52
розділу I виключити.
-9294- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9295- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9296- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

«286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку на прибуток –
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь.
286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
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(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального
податкового
зобов’язання
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.8.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
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від розрахованого платником податку, який не
є сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції;
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
286.8.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
податку до бюджету. Збільшена сума податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
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податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
286.9.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства, їх
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розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному цим Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання із
земельного податку, на суму позитивного
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
сумою сплачених податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), надсилається
(вручається) платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
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286.9.4. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
286.9.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку.
286.9.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та розрахованою сумою
річного
податкового
зобов’язання
з
земельного податку такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі незгоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з земельного податку, такий
платник податку має право у порядку,
встановленому статтею 42 цього Кодексу,
протягом 30 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення
звернутися
до
контролюючого органу для проведення звірки
даних, використаних для розрахунку суми
податку на доходи фізичних осіб, з наданням
підтвердних документів, зокрема, щодо:
земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
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суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми сплачених податків, зборів, платежів.
У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
Порядок та форма звернення платників
податків до контролюючого органу та
порядок проведення зазначеної у цьому
підпункті звірки встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
286.10.
Зареєстровані
підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
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належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
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від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати земельного податку у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
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податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для земельного податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9297- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
286.8. За самовільно зайняту земельну
ділянку, щодо якої прийнято рішення
відповідним
органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
нараховуються у розмірі двох річних сум
платежу. Нарахування податку припиняється
з року, наступному після звільнення
самовільно зайнятої земельної ділянки.
-9298- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 52
розділу І замінити трьома абзацами
наступного змісту:
«286.8. За земельну ділянку щодо якої
відсутні
належним
чином
оформлені
документи або яка була самовільно зайнята,
податкові
зобов’язання
нараховуються
контролюючими органами (за місцем
знаходження
земельної
ділянки),
які
надсилають платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня
поточного
року
податкове
повідомлення-рішення про внесення податку
за формою, встановленою у порядку,
визначеному статтею 58 цього Кодексу.
У разі встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
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за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки
після 1 липня поточного року, контролюючий
орган
надсилає
(вручає)
податкове
повідомлення-рішення
протягом
30
календарних днів після отримання інформації
про встановлення відповідного факту.
Якщо до кінця календарного року земельна
ділянка втрачає статус такої, щодо якої
відсутні
належним
чином
оформлені
документи або яка була самовільно зайнята,
контролюючий орган надсилає (вручає)
платнику нове податкове повідомленнярішення. Попереднє податкове повідомленнярішення
вважається
скасованим
(відкликаним)».
-9299- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції: «2) доповнити
пунктами 286.8-286.10 такого змісту: «286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку на прибуток – власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь. 286.8.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік. У такому додатку, зокрема,
зазначаються: кадастрові номери земельних
ділянок, для яких визначається мінімальне
податкове зобов’язання, їх нормативна
грошова оцінка та площа; сума загального
мінімального податкового зобов’язання, сума
мінімального податкового зобов’язання по
кожній земельній ділянці окремо; загальна
сума сплачених платником податку податків,
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зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. Форма додатку з
розрахунком
загального
мінімального
податкового зобов’язання затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. 286.8.2. Різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником
податку,
який
є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: податку на
прибуток; податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів; єдиного податку (у разі переходу
у податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
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спеціальне використання води. 286.8.3.
Різниця між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
обчислюється шляхом віднімання від
розрахованого платником податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; частини
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період; податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення; податку на доходи фізичних
осіб з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів, які виникають внаслідок ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води. 286.8.4. При
позитивному значенні різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів платник податку
зобов’язаний
збільшити
визначену
в
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
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бюджету.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді. 286.9.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь.
286.9.1. Для платників податку — власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, не переданих такими особами в
користування, оренду (емфітевзис) або інше
користування
на
підставі
договорів,
укладених відповідно до законодавства,
загальне мінімальне податкове зобов’язання
визначається
контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу. У разі передачі таких земельних
ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або
інше користування на підставі договорів,
укладених відповідно до законодавства, їх
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розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному
цим
Кодексом.
286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового зобов’язання фізичним особам
проводиться контролюючими органами за їх
податковою
адресою.
Податкове
повідомлення-рішення про сплату річного
податкового зобов’язання із земельного
податку, на суму позитивного значення
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), надсилається
(вручається) платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня року, наступного за звітним. Сума
земельного податку в частині позитивного
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів перераховується до місцевих
бюджетів у розмірі, пропорційному частці
земельних ділянок, розташованих на території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. 286.9.4. Сума земельного податку в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
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податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді. 286.9.5. До
загальної суми сплачених податків, зборів,
платежів платника податку включаються
суми: податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів від продажу
власної сільськогосподарської продукції;
земельного податку. 286.9.6. У разі згоди
платника
податку
із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою сумою річного податкового
зобов’язання з земельного податку такий
платник податку зобов’язаний сплатити
зазначену у відповідному податковому
повідомленні-рішенні суму податку протягом
60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення. У разі незгоди
платника
податку
із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою у відповідному податковому
повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового зобов’язання з земельного
податку, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу, протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб, з наданням підтвердних документів,
зокрема, щодо: земельних ділянок, що
знаходяться у платника податку у власності
та/або постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі; суми доходу,
отриманого
від
реалізації
власної
сільськогосподарської
продукції;
суми
сплачених податків, зборів, платежів. У разі
виявлення за результатами такої звірки
помилки у визначенні суми податкового
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зобов’язання, зазначеного у відповідному
податковому повідомленні — рішенні,
контролюючий орган протягом 10 днів,
наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки. Порядок та форма
звернення
платників
податків
до
контролюючого
органу
та
порядок
проведення зазначеної у цьому підпункті
звірки встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику. 286.10. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації. Форма
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додатку
з
розрахунком
загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику. У
такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа; сума загального мінімального
податкового зобов’язання, сума мінімального
податкового
зобов’язання
по
кожній
земельній ділянці окремо; загальна сума
сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. Різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником податку загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів фізичних осіб, які перебувають з
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платником податку у трудових або цивільноправових відносинах, крім доходів, які
сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб, з доходів за договорами оренди,
суборенди, емфітевзису земельних ділянок
сільськогосподарського призначення; єдиного
податку (у разі переходу у податковому
(звітному) році із спрощеної системи
оподаткування на загальну); земельного
податку; рентної плати за спеціальне
використання води. При позитивному
значенні різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів
платежів платник податку зобов’язаний
збільшити визначену в річній податковій
декларації суму земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення та сплатити таку
збільшену суму податку до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати земельного податку у розмірі,
пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є платник податку. У разі визначення
платником податку від'ємного значення
об'єкта оподаткування у податковому
(звітному) році позитивне значення різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов'язання та загальною сумою
сплачених податків, зборів, платежів підлягає
сплаті до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для земельного
податку. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
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Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункти 20, 22 та 24 розділу І виключити,
виклавши при цьому підпункт 2 пункту 52
розділу І в такій редакції: «2) доповнити
пунктами 286.8-286.10 такого змісту: «286.8.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку на прибуток – власників,
користувачів
на
законних
підставах
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь. 286.8.1. Платник
податку зобов’язаний подавати у складі
податкової декларації за податковий (звітний)
рік додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання за
формою, затвердженою центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику. У
такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа; сума загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сума
мінімального податкового зобов’язання по
кожній земельній ділянці окремо; загальна
сума сплачених платником податку податків,
зборів, обов’язкових платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі
органи, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або з власністю та/або
користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом, постійним користуванням)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених

Висновки, обґрунтування
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остаточній редакції

Відхилено
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податків, зборів, платежів. 286.8.2. Різниця
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
обчислюється шляхом віднімання від
розрахованого платником податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів: податку на
прибуток; податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів; єдиного податку (у разі переходу
у податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води. 286.8.3.
Різниця між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
обчислюється шляхом віднімання від
розрахованого платником податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми таких сплачених
податків, зборів, платежів: податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; частини
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
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товаровиробництва такого платника за
звітний період; податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення; податку на доходи фізичних
осіб з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів, які виникають внаслідок ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи
оподаткування
на
загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води. 286.8.4. При
позитивному значенні різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів платник податку
зобов’язаний
збільшити
визначену
в
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити її до бюджету. Збільшена сума
податку сплачується в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для сплати
земельного
податку,
до
відповідного
місцевого бюджету у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. Сума сплаченого платником
податків земельного податку у розмірі
позитивного
значення
такої
різниці,
визначеної у цьому підпункті, не враховується
у загальній сумі сплачених податків, зборів,
платежів
у
наступному
податковому
(звітному) періоді. 286.9. Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового зобов’язання платників податку,
які не є платниками податку на прибуток —
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власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь. 286.9.1. Для
платників податку, які не є платниками
податку на прибуток — власників, орендарів,
користувачів на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь, не
переданих такими особами в користування,
оренду (емфітевзис) або інше користування на
підставі відповідних договорів загальне
мінімальне
податкове
зобов’язання
визначається
контролюючим
органом.
286.9.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу. У разі передачі таких земельних
ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або
інше користування на підставі укладених
договорів їх розмір враховується при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання орендарів, користувачів на
інших умовах таких земельних ділянок, у
порядку, визначеному цим Кодексом. 286.9.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового зобов’язання фізичним особам
проводиться контролюючими органами за їх
податковою
адресою.
Податкове
повідомлення-рішення про сплату річного
податкового зобов’язання із земельного
податку, на суму позитивного значення
різниці між сумою загального мінімального
податкового
зобов’язання
та
сумою
сплачених податків, зборів, платежів,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
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(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається (вручається)
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року,
наступного за звітним. Сума земельного
податку в частині позитивного значення
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
перераховується до відповідних місцевих
бюджетів у розмірі, пропорційному частці
земельних ділянок, розташованих на території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. 286.9.4. Сума земельного податку в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді. 286.9.5. До
загальної суми сплачених податків, зборів,
платежів платником податку включаються
такі суми податків: податку на доходи
фізичних осіб та військового збору з доходів
від продажу власної сільськогосподарської
продукції; земельного податку. 286.9.6. У разі
згоди платника податку із визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою сумою річного податкового
зобов’язання з земельного податку такий
платник податку зобов’язаний сплатити
зазначену у відповідному податковому
повідомленні-рішенні суму податку протягом
60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення. У разі незгоди
платника
податку
із
визначеним
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контролюючим
органом
загальним
мінімальним податковим зобов’язанням та
розрахованою у відповідному податковому
повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового зобов’язання з земельного
податку, такий платник податку має право у
порядку, встановленому статтею 42 цього
Кодексу, протягом 30 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення
звернутися до контролюючого органу для
проведення звірки даних, використаних для
розрахунку суми податку на доходи фізичних
осіб, з наданням підтвердних документів,
зокрема, щодо: земельних ділянок, що
знаходяться у платника податку у власності
та/або постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі; суми доходу,
отриманого
від
реалізації
власної
сільськогосподарської
продукції;
суми
сплачених податків, зборів, платежів. У разі
виявлення за результатами такої звірки
помилки у визначенні суми податкового
зобов’язання, зазначеного у відповідному
податковому повідомленні — рішенні,
контролюючий орган протягом 10 днів,
наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки. Порядок та форма
звернення
платників
податків
до
контролюючого
органу
та
порядок
проведення зазначеної у цьому підпункті
звірки встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
286.9.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
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контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику. 286.10. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації. Форма
додатку
з
розрахунком
загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику. У
такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа; сума загального мінімального
податкового зобов’язання, сума мінімального
податкового
зобов’язання
по
кожній
земельній ділянці окремо; загальна сума
сплачених платником податку податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
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(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. Різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником податку загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів фізичних осіб, які перебувають з
платником податку у трудових або цивільноправових відносинах, крім доходів, які
сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб, з доходів за договорами оренди,
суборенди, емфітевзису земельних ділянок
сільськогосподарського призначення; єдиного
податку (у разі переходу у податковому
(звітному) році із спрощеної системи
оподаткування на загальну); земельного
податку; рентної плати за спеціальне
використання води. При позитивному
значенні різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів
платежів платник податку зобов’язаний
збільшити визначену в річній податковій
декларації суму земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету, на суму такого
позитивного значення та сплатити таку
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збільшену суму податку до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
для сплати земельного податку у розмірі,
пропорційному частці земельних ділянок,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, у загальній площі
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, власником або користувачем
яких є платник податку. У разі визначення
платником податку від'ємного значення
об'єкта оподаткування у податковому
(звітному) році позитивне значення різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов'язання та загальною сумою
сплачених податків, зборів, платежів підлягає
сплаті до бюджету в порядку та строки,
визначені цим Кодексом для земельного
податку. Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9301- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
2) доповнити пунктом 286.9 такого змісту
-9302- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
286.9 Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників податку на прибуток – власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь.
-9303- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити новим пунктом 286.9.1. такого
змісту:
“286.9.1. Платник податку зобов’язаний
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального
податкового
зобов’язання
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.”
-9304- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити новим пунктом 286.9.2. такого
змісту:
“286.9.2 Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який є

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
а також з доходів, виплачених у вигляді
дивідендів;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води.”
-9305- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.9.3. такого змісту:
“286.9.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку, який не
є сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції; частини
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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товаровиробництва такого платника за
звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.”
-9306- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.9.4. такого змісту:
“286.9.4. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник податку зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації суму
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених

Висновки, обґрунтування
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податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.”
-9307- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.10. такого змісту:
“286.10.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників податку — власників,
орендарів, користувачів на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь.”
-9308- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.10.1. такого
змісту:
“286.10.1. Для платників податку —
власників, орендарів, користувачів на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, не переданих
такими особами в користування, оренду
(емфітевзис) або інше користування на
підставі договорів, укладених відповідно до
законодавства, загальне мінімальне податкове
зобов’язання визначається контролюючим
органом.”
-9309- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.10.2. такого
змісту:
“286.10.2. Загальне мінімальне податкове
зобов’язання не визначається, якщо сукупний
розмір земельних ділянок, що належать
фізичній особі на праві власності та/або
користування
не
перевищує
розміру,
зазначеного в абзаці третьому підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165 цього
Кодексу.
У разі передачі таких земельних ділянок в
оренду (суборенду), емфітевзис або інше
користування
на
підставі
договорів,

Висновки, обґрунтування
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укладених відповідно до законодавства, їх
розмір
враховується
при
визначенні
загального
мінімального
зобов’язання
орендарів, користувачів на інших умовах
таких земельних ділянок, у порядку,
визначеному цим Кодексом.”
-9310- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.10.3. такого
змісту:
“286.10.3.
Визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
фізичним
особам
проводиться
контролюючими органами за їх податковою
адресою.
Податкове повідомлення-рішення про
сплату річного податкового зобов’язання з
податку на доходи фізичних осіб, на суму
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та сумою сплачених податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією
власної сільськогосподарської продукції
та/або з власністю та/або користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними
до
сільськогосподарських угідь (далі у цьому
пункті - загальна сума сплачених податків,
зборів, платежів), надсилається (вручається)
платнику податку у порядку, визначеному
статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року,
наступного за звітним.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів у розмірі, пропорційному
частці земельних ділянок, розташованих на

Висновки, обґрунтування
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території відповідної територіальної громади,
у загальній площі земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку”
-9311- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.10.4. такого
змісту:
“286.10.4. Сума земельного податку в
частині позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.”
-9312- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.10.5. такого
змісту:
“286.10.5. До загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів платника податку
включаються суми: податку на доходи
фізичних осіб та військового збору з доходів
від продажу власної сільськогосподарської
продукції; земельного податку.”
-9313- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.10.6. такого
змісту:
“286.10.6. У разі згоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням та розрахованою сумою
річного
податкового
зобов’язання
з
земельного податку такий платник податку
зобов’язаний
сплатити
зазначену
у
відповідному податковому повідомленнірішенні суму податку протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі незгоди платника податку із
визначеним
контролюючим
органом
загальним
мінімальним
податковим
зобов’язанням
та
розрахованою
у
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відповідному податковому повідомленні
рішенні
сумою
річного
податкового
зобов’язання з земельного податку, такий
платник податку має право у порядку,
встановленому статтею 42 цього Кодексу
протягом 30 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення
звернутися
до
контролюючого органу для проведення звірки
даних, використаних для розрахунку суми
податку на доходи фізичних осіб, з наданням
підтвердних документів, зокрема, щодо:
земельних ділянок, що знаходяться у
платника податку у власності та/або
постійному користуванні або в оренді
(суборенді, емфітевзисі), їх нормативної
грошової оцінки та площі;
суми доходу, отриманого від реалізації
власної сільськогосподарської продукції;
суми
сплачених
податків,
зборів,
платежів.
У разі виявлення за результатами такої
звірки
помилки
у
визначенні
суми
податкового зобов’язання, зазначеного у
відповідному податковому повідомленні —
рішенні, контролюючий орган протягом 10
днів, наступних за днем завершення звірки,
зобов’язаний скасувати (відкликати) таке
податкове повідомлення-рішення та у разі
потреби надіслати (вручити) платнику
податку нове податкове повідомлення —
рішення, складене з урахуванням результатів
проведеної звірки.
Порядок та форма звернення платників
податків до контролюючого органу та
порядок проведення зазначеної у цьому
підпункті звірки встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.”
-9314- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
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Доповнити пунктом 286.10.7. такого
змісту:
“286.10.7. Контролюючі органи за місцем
податкової адреси платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні
контролюючі органи за місцезнаходженням
відповідних земельних ділянок про надіслані
(вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у
порядку,
встановленому
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.”
-9315- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити пунктом 286.10. такого змісту:
“286.10. Зареєстровані підприємцями
фізичні особи – власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
які
здійснюють
виробництво
власної
сільськогосподарської продукції, а також
голови сімейних фермерських господарств, у
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать
членам
такого
сімейного
фермерського
господарства
та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі річної податкової декларації.
Форма додатку з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
податку податків, зборів, платежів, контроль
за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цьому пункті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
Різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з чистого оподаткованого
доходу
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах, крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб, з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

єдиного податку (у разі переходу у
податковому (звітному) році із спрощеної
системи оподаткування на загальну);
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів платежів платник податку
зобов’язаний збільшити визначену в річній
податковій декларації суму земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету, на
суму такого позитивного значення та
сплатити таку збільшену суму податку до
бюджету в порядку та строки, визначені цим
Кодексом для сплати земельного податку у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
У разі визначення платником податку
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
податковому (звітному) році позитивне
значення різниці між сумою загального
мінімального податкового зобов'язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів підлягає сплаті до бюджету в
порядку та строки, визначені цим Кодексом
земельного податку.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів перераховується до
місцевих бюджетів за місцем знаходження
земельних ділянок.
Сума земельного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
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враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді.
-9316- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
61. В абзаці другому підпункту 2 пункту 52
розділу I слова “ з року, наступному після
звільнення” замінити словами “з року, у якому
були звільнені”.
-9317- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий підпункту 2 пункту 52
розділу І замінити двома абзацами наступного
змісту:
«286.8. За самовільно зайняту земельну
ділянку, щодо якої прийнято рішення
відповідним
органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
нараховуються контролюючими органами у
розмірі річної суми платежу. Нарахування
податку припиняється з року, наступному
після
звільнення
самовільно
зайнятої
земельної ділянки. Платники плати за землю з
земельних ділянок, щодо яких органами
місцевого самоврядування встановлено факт
відсутності належним чином оформлених
документів, самостійно обчислюють суму
плати за землю щороку станом на 1 січня і не
пізніше 20 лютого поточного року подають до
відповідного контролюючого органу за
місцезнаходженням
земельної
ділянки
податкову декларацію на поточний рік за
формою,
встановленою
у
порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з
розбивкою річної суми рівними частками за
місяцями».
-9318- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац другий підпункту 2 пункту 52
розділу І викласти в такій редакції:
«286.8. За самовільно зайняту земельну
ділянку або таку, щодо якої відсутні

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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належним чином оформлені документи, щодо
якої прийнято рішення відповідним органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання нараховуються контролюючими
органами у розмірі річної суми платежу.
Нарахування податку припиняється з року,
наступного після звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки».
-9319- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий підпункту 2 пункту 52
розділу І замінити двома абзацами наступного
змісту:
«286.8. За самовільно зайняту земельну
ділянку, щодо якої прийнято рішення
відповідним
органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
нараховуються контролюючими органами у
розмірі річної суми платежу. Нарахування
податку припиняється з року, наступному
після
звільнення
самовільно
зайнятої
земельної ділянки.
Платники плати за землю з земельних
ділянок, щодо яких органами місцевого
самоврядування встановлено факт відсутності
належним чином оформлених документів,
самостійно обчислюють суму плати за землю
та подають до відповідного контролюючого
органу за місцезнаходженням земельної
ділянки податкову декларацію в порядку,
встановленому для місячного податкового
періоду».
-9320- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 52
розділу I викласти в такій редакції: “286.8. За
самовільно зайняту земельну ділянку, щодо
якої прийнято рішення відповідним органом
місцевого самоврядування та підтверджено
судовим рішенням, яке набрало законної сили,
податкові зобов’язання нараховуються у
розмірі річної суми платежу. Нарахування
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податку припиняється з року, наступному
після
звільнення
самовільно
зайнятої
земельної ділянки”.
-9321- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 52 розділу І доповнити
трьома абзацами наступного змісту:
«За земельну ділянку щодо якої відсутні
належним чином оформлені документи,
податкові
зобов’язання
нараховуються
контролюючими органами (за місцем
знаходження
земельної
ділянки),
які
надсилають платнику податку у порядку,
визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1
липня
поточного
року
податкове
повідомлення-рішення про внесення податку
за формою, встановленою у порядку,
визначеному статтею 58 цього Кодексу.
У разі встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку після 1 липня
поточного року, контролюючий орган
надсилає (вручає) податкове повідомленнярішення протягом 30 календарних днів після
отримання інформації про встановлення
відповідного факту.
Якщо до кінця календарного року земельна
ділянка втрачає статус такої, щодо якої
відсутні
належним
чином
оформлені
документи, контролюючий орган надсилає
(вручає)
платнику
нове
податкове
повідомлення-рішення. Попереднє податкове
повідомлення-рішення
вважається
скасованим (відкликаним)».
-9322- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 53 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
87. Пункт 287.2 статті 287 викласти у такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

87. Пункт 287.2 статті 287 викласти у такій
редакції:
«287.2. Облік фізичних осіб - платників
податку і нарахування відповідних сум
проводяться контролюючими органами за
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Висновки, обґрунтування

«287.2. Облік фізичних осіб - платників
податку і нарахування відповідних сум
проводяться контролюючими органами за
місцем знаходження земельної ділянки, у
тому числі право на яку фізична особа має як
власник земельної частки (паю), щороку до 1
травня».
-9323- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

пункт 52 Розділу І (щодо статті 287)
виключити.
-9324- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 53 розділу I
виключити.
-9325- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

місцем знаходження земельної ділянки, у
тому числі право на яку фізична особа має як
власник земельної частки (паю), щороку до 1
травня».

Пункт 53 вилучити;
-9326- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-9327- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9328- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 53 розділу І виключити.
-9329- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Пункт 53 розділу І виключити.
-9330- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)
Пункт п’ятдесят третій розділу
законопроекту виключити
-9331- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено
І
Відхилено

Пункт 53 розділу І виключити.
-9332- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Пункт 53 розділу І виключити

Відхилено

-9333- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункт 53 розділу І виключити.
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Висновки, обґрунтування

-9334- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

28. Пункт 53 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою
попередніх і також пропонує виключити
норму із законопроекту щодо внесення до
Податкового кодексу положень щодо
боротьби з відсутністю у користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільним зайняттям земельної
ділянки шляхом оподаткування таких
земельних ділянок.
Адже в подальшому такі норми можуть
бути, навпаки, використані для легалізації
самозахоплених земельних ділянок.
Пропоноване
вирішення
проблеми
відсутності
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільного зайняття земельної
ділянки має вирішуватись не шляхом їх
оподаткування, а через удосконалення
механізмів
контролю
за
земельними
ділянками, відповідальності за користування
земельними
ділянками
без
правовстановлюючих
документів,
відшкодування втрат власників, у тому числі,
бюджетних втрат, спрощення порядку
оформлення відповідних документів.
-9335- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 53 розділу І проєкту виключити.
-9336- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

виключити
-9337- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Пункт 53 розділу І виключити.
-9338- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)

Відхилено
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Пункт 287.11 Податкового кодексу
України виключити.
-9339- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Пункт 53 розділу І виключити.
-9340- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Пункт 53 Розділу І законопроекту –
виключити.
-9341- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 287 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту: пункт 287.11 такого
змісту: «287.11. За самовільно зайняту
земельну ділянку, щодо якої прийнято
рішення відповідним органом місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
сплачується у розмірі річного платежу до 30
числа місяця, наступного за місяцем, у якому
прийнято таке рішення.» виключити
-9342- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 53 розділу І виключити;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

-9343- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 53 розділу І виключити.

Відхилено

-9344- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Пункт 53 розділу І виключити.
-9345- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 53 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-9346- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 53
виключити

розділу

І

законопроекту
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-9347- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 53 розділу І проекту виключити;
-9348- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У новому пункті 287.11 статті 287:
виключити слова «щодо якої прийнято
рішення відповідним органом місцевого
самоврядування; слова «у якому прийнято
таке рішення» замінити словами: «у якому
було прийняте остаточне рішення суду».
-9349- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Пункт 53 розділу І законопроекту
виключити
-9350- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Пункт 53 виключити.
-9351- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 53 розділу І виключити.
-9352- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт 53 Розділу І (щодо внесення змін до
статті 287 Податкового кодексу України)
виключити.
-9353- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Відхилено

Пункт 53 розділу І виключити.
-9354- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 52 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«статтю 287 викласти в такій редакції:
«Стаття 287. Строк сплати плати за землю
287.1. Власники землі та землекористувачі
сплачують плату за землю з дня виникнення
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

права власності або права користування
земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або
права користування земельною ділянкою
плата за землю сплачується за фактичний
період перебування землі у власності або
користуванні у поточному році.
287.2. Облік фізичних осіб - платників
податку і нарахування відповідних сум
проводяться контролюючими органами за
місцем знаходження земельної ділянки
щороку до 1 травня.
287.3. Податкове зобов'язання щодо плати
за землю, визначене у податковій декларації
на поточний рік, сплачується рівними
частками власниками та землекористувачами
земельних ділянок за місцезнаходженням
земельної ділянки за податковий період, який
дорівнює календарному місяцю, щомісяця
протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового
(звітного) місяця.
287.4. Податкове зобов'язання з плати за
землю, визначене у податковій декларації, у
тому числі за нововідведені земельні ділянки,
сплачується
власниками
та
землекористувачами земельних ділянок за
місцезнаходженням земельної ділянки за
податковий
період,
який
дорівнює
календарному місяцю, щомісяця протягом 30
календарних днів, що настають за останнім
календарним днем податкового (звітного)
місяця.
287.5. Податок фізичними особами
сплачується протягом 60 днів з дня вручення
податкового
повідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській та селищній
місцевості
земельний
податок
може
сплачуватися через каси сільських (селищних)
рад або рад об’єднаних територіальних
громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування територій
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громад, за квитанцією про приймання
податкових платежів. Форма квитанції
встановлюється у порядку, передбаченому
статтею 46 цього Кодексу.
287.6. При переході права власності на
будівлю, споруду (їх частину) податок за
земельні ділянки, на яких розташовані такі
будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням
прибудинкової території сплачується на
загальних підставах з дати державної
реєстрації права власності на таку земельну
ділянку.
287.7. У разі надання в оренду земельних
ділянок (у межах населених пунктів), окремих
будівель (споруд) або їх частин власниками та
землекористувачами податок за площі, що
надаються в оренду, обчислюється з дати
укладення договору оренди земельної ділянки
або з дати укладення договору оренди
будівель (їх частин).
287.8. Власник нежилого приміщення
(його частини) у багатоквартирному жилому
будинку сплачує до бюджету податок за
площі під такими приміщеннями (їх
частинами) з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території з дати
державної реєстрації права власності на
нерухоме майно.
287.9. У разі якщо контролюючий орган не
надіслав (не вручив) податкове (податкові)
повідомлення-рішення у строки, встановлені
статтею 286 цього Кодексу, фізичні особи
звільняються
від
відповідальності,
передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну
сплату податкового зобов’язання.
287.10. Податкове зобов’язання з цього
податку може бути нараховано за податкові
(звітні) періоди (роки) в межах строків,
визначених пунктом 102.1 статті 102 цього
Кодексу.
-9355- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 53 розділу І виключити.
-9356- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 53 Розділу І законопроекту –
виключити.
-9357- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314)
Пункт 287.11 статті 287 Розділу XII
виключити.
-9358- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 53 розділу І виключити
701

“287.11. За самовільно зайняту земельну
ділянку, щодо якої прийнято рішення
відповідним
органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
сплачується у розмірі річного платежу до 30
числа місяця, наступного за місяцем, у якому
прийнято таке рішення.”.

-9359- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-9360- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 287 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту:
пункт 287.11 такого змісту: «287.11. За
самовільно зайняту земельну ділянку, щодо
якої прийнято рішення відповідним органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання сплачується у розмірі річного
платежу до 30 числа місяця, наступного за
місяцем, у якому прийнято таке рішення.»
виключити
-9361- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 287 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту:
пункт 287.11 такого змісту: «287.11. За
самовільно зайняту земельну ділянку, щодо
якої прийнято рішення відповідним органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання сплачується у розмірі річного
платежу до 30 числа місяця, наступного за

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

місяцем, у якому прийнято таке рішення.»
виключити
-9362- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Пункт 287.11 статті 287 Податкового
кодексу України виключити.
-9363- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9364- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Відхилено

Виключити
-9365- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий пункту 53 розділу
виключити.
-9366- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

702

54. У статті 288 пункти 288.2 та 288.3

Відхилено
I

Абзац другий пункту 53 розділу I викласти
в такій редакції:
“287.11. За самовільно зайняту земельну
ділянку, щодо якої прийнято рішення
відповідним
органом
місцевого
самоврядування та підтверджено судовим
рішенням, яке набрало законної сили,
податкові зобов’язання сплачується у розмірі
річного платежу до 30 числа місяця,
наступного за місяцем, у якому таке судове
рішення набрало законної сили.”
-9367- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 287.11. статті 287 Податкового
кодексу України такого змісту:
«287.11. За самовільно зайняту земельну
ділянку, щодо якої прийнято рішення
відповідним
органом
місцевого
самоврядування
податкові
зобов’язання
сплачується у розмірі річного платежу до 30
числа місяця, наступного за місяцем, у якому
прийнято таке рішення.»
-9368- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Відхилено

Враховано

88. Пункти 288.2 та 288.3 статті 288
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

виключити.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 54 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
88. У статті 288 пункти 288.2 та 288.3
виключити.
-9369- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Пункт 54 розділу І викласти в такій
редакції:
"54. У статті 288 підпункт 288.5.1 пункту
288.5 викласти в такій редакції:
288.5.1. не може бути меншою за розмір
земельного податку:
для земельних ділянок, нормативну
грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не
більше 3 відсотків їх нормативної грошової
оцінки, для земель загального користування не більше 1 відсотка їх нормативної грошової
оцінки, для сільськогосподарських земель - не
менше коефіцієнта, який застосовується для
обчислення
мінімального
податкового
зобов'язання відповідно до статті 381 цього
Кодексу з врахуванням особливостей,
встановлених пунктом 284.7 статті 284 цього
Кодексу;
для земельних ділянок, нормативну
грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі
не більше 5 відсотків нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області, для
сільськогосподарських земель - не менше
коефіцієнта,
який
застосовується
для
обчислення
мінімального
податкового
зобов'язання відповідно до статті 381 цього
Кодексу з врахуванням особливостей,
встановлених пунктом 284.7 статті 284 цього
Кодексу".
-9370- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики
Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити.

Відхилено

пункт 54 (56 з урахуванням попередніх
поправок) Розділу І проекту, викласти у
наступній редакції:
"У статті 288:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

1) пункти 288.2 та 288.3 - виключити;
2) у пункті 288.5.1. після слів "угідь"
додати слова ", земель залізничного
транспорту"."
-9371- Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)

Відхилено

Пункт 54 Розділу І законопроекту
доповнити абзацами такого змісту:
«підпункт 288.5.1. пункту 288.5 статті 288
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції: «288.5.1. не може бути
меншою за розмір земельного податку: для
земельних ділянок, нормативну грошову
оцінку яких проведено, - у розмірі не більше
3 відсотків їх нормативної грошової оцінки,
для земель загального користування - не
більше 1 відсотка їх нормативної грошової
оцінки, для сільськогосподарських угідь,
земель залізничного транспорту - не менше
0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх
нормативної
грошової
оцінки;
для
земельних ділянок, нормативну грошову
оцінку яких не проведено, - у розмірі не
більше 5 відсотків нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області, для
сільськогосподарських
угідь,
земель
залізничного транспорту - не менше 0,3
відсотка та не більше 5 відсотків
нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області;»
-9372- Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 54 Розділу І законопроекту
доповнити абзацами такого змісту:
«підпункт 288.5.1. пункту 288.5 статті 288
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«288.5.1. не може бути меншою за розмір
земельного податку: для земельних ділянок,
нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної
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грошової оцінки, для земель загального
користування - не більше 1 відсотка їх
нормативної
грошової
оцінки,
для
сільськогосподарських
угідь,
земель
залізничного транспорту - не менше 0,3
відсотка та не більше 1 відсотка їх
нормативної грошової оцінки; для земельних
ділянок, нормативну грошову оцінку яких не
проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області, для сільськогосподарських угідь,
земель залізничного транспорту - не менше
0,3 відсотка та не більше 5 відсотків
нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області;».
-9373- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 54 розділу І виключити.
-9374- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Пункт 54 розділу І виключити.
-9375- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Пункт 54 розділу І виключити
-9376- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Пункт 54 розділу І виключити.
-9377- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9378- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Пункт 54 розділу І проєкту виключити.
-9379- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Статтю 54 викласти у такій редакції:
"54. У статті 288:
1) пункти 288.2 та 288.3 виключити;
2) підпункт 288.5.2 викласти у такій
редакції:"288.5.2. має становити 9 та більше
відсотків нормативної грошової оцінки, в
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тому числі у разі визначення орендаря на
конкурентних засадах;
3) підпункт 288.5.3 виключити."
-9380- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Статтю 54 викласти у такій редакції:
"54. У статті 288:
1) підпункт 288.5.2 викласти у такій
редакції:"288.5.2. має становити 9 та більше
відсотків нормативної грошової оцінки, в
тому числі у разі визначення орендаря на
конкурентних засадах;
2) підпункт 288.5.3 виключити."
-9381- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

54. У статті 288 пункти 288.2 та 288.3
виключити;
-9382- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підункт 288.5.2 викласти у такій редакції:
-9383- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

288.5.2. має становити 10 та більше
відсотків нормативної грошової оцінки, в
тому числі у разі визначення орендаря на
конкурентних засадах;
-9384- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

підпункт 288.5.3 виключити
-9385- Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д.
Чорноморов А. О. (р.к. №332), Н.д. Павліш
П. В. (р.к. №383)
2. Пункт 54 Розділу І законопроекту
доповнити абзацами такого змісту:
«підпункт 288.5.1. пункту 288.5 статті 288
Податкового кодексу України викласти в
такій редакції:
«288.5.1. не може бути меншою за розмір
земельного податку:
для земельних ділянок, нормативну
грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не
більше 3 відсотків їх нормативної грошової
оцінки, для земель загального користування -

Відхилено
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не більше 1 відсотка їх нормативної грошової
оцінки, для сільськогосподарських угідь,
земель залізничного транспорту - не менше
0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх
нормативної грошової оцінки;
для земельних ділянок, нормативну
грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі
не більше 5 відсотків нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області, для
сільськогосподарських
угідь,
земель
залізничного транспорту - не менше 0,3
відсотка та не більше 5 відсотків нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області;».
-9386- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Пункт 54 Розділу І законопроекту –
виключити.
-9387- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 288 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту: пункт 288.2
викласти в наступній редакції: «288.2.
Платником орендної плати є орендар
земельної ділянки.»
-9388- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У статті 288 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту: пункт 288.3
викласти в наступній редакції: «288.3.
Об'єктом оподаткування є земельна ділянка,
надана в оренду.»
-9389- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 54 розділу І виключити;
-9390- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 54 розділу І виключити.
-9391- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Пункт 54 розділу І виключити.
-9392- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 54 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-9393- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 54 розділу І законопроекту
виключити
-9394- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Пункт 54 розділу І виключити.
-9395- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Пункт 54 Розділу І (щодо внесення змін до
статті 288 Податкового кодексу України)
викласти у такій редакції:
«54. У статті 288:
1) пункти 288.2 та 288.3 виключити;
2) підпункт 288.5.2 викласти у такій
редакції:
«288.5.2 має становити 9 та більше
відсотків нормативної грошової оцінки, в
тому числі у разі визначення орендаря на
конкурентних засадах»;
3) підпункт 288.5.3 виключити.».
-9396- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 288 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту:
пункт 288.2 викласти в наступній редакції:
«288.2. Платником орендної плати є
орендар земельної ділянки.»
-9397- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У статті 288 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту: пункт 288.3

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3058

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

викласти в наступній редакції: «288.3.
Об'єктом оподаткування є земельна ділянка,
надана в оренду.»
-9398- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 53 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«статтю 287 викласти в такій редакції:
у статті 288 пункти 288.2 та 288.3:
«288.2. Платником орендної плати є
орендар земельної ділянки.
288.3. Об'єктом оподаткування є земельна
ділянка, надана в оренду.»;
-9399- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 54 розділу І виключити.
-9400- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 54 Розділу І законопроекту –
виключити.
-9401- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 54 розділу І виключити

Відхилено

-9402- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Виключити
-9403- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 288 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту:
пункт 288.2 викласти в наступній редакції:
«288.2. Платником орендної плати є
орендар земельної ділянки.»
-9404- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У статті 288 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту:
пункт 288.3 викласти в наступній редакції:
«288.3. Об'єктом оподаткування є
земельна ділянка, надана в оренду.»

Відхилено

Відхилено
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-9405- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 54 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
89. Статтю 289 викласти у такій редакції:
«Стаття 289. Індексація нормативної
грошової оцінки земель
289.1. Для визначення розміру податку та
орендної плати використовується нормативна
грошова оцінка земельних ділянок, у тому
числі право на які фізичні особи мають як
власники земельних часток (паїв), з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного відповідно до законодавства.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних
відносин здійснює управління у сфері оцінки
земель та земельних ділянок.
289.2. Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин за індексом споживчих
цін за попередній рік щороку розраховує
величину коефіцієнта індексації нормативної
грошової оцінки земель, на який індексується
нормативна грошова оцінка земель і
земельних ділянок, у тому числі право на які
фізичні особи мають як власники земельних
часток (паїв), на 1 січня поточного року, що
визначається за формулою:
Кi = І:100,
де І - індекс споживчих цін за попередній
рік.
У разі якщо індекс споживчих цін
перевищує 115 відсотків, такий індекс
застосовується із значенням 115.
Коефіцієнт
індексації
нормативної
грошової оцінки земель, застосовується
кумулятивно залежно від дати проведення
нормативної грошової оцінки земель,
зазначеної в технічній документації з
нормативної грошової оцінки земель та
земельних ділянок.

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

89. Статтю 289 викласти у такій редакції:
«Стаття 289. Індексація нормативної
грошової оцінки земель
289.1. Для визначення розміру податку та
орендної плати використовується нормативна
грошова оцінка земельних ділянок, у тому
числі право на які фізичні особи мають як
власники земельних часток (паїв), з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного відповідно до законодавства.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних
відносин здійснює управління у сфері оцінки
земель та земельних ділянок.
289.2. Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин за індексом споживчих
цін за попередній рік щороку розраховує
величину коефіцієнта індексації нормативної
грошової оцінки земель, на який індексується
нормативна грошова оцінка земель і
земельних ділянок, у тому числі право на які
фізичні особи мають як власники земельних
часток (паїв), на 1 січня поточного року, що
визначається за формулою:
Кi = І:100,
де І - індекс споживчих цін за попередній
рік.
У разі якщо індекс споживчих цін
перевищує 115 відсотків, такий індекс
застосовується із значенням 115.
Коефіцієнт
індексації
нормативної
грошової оцінки земель, застосовується
кумулятивно залежно від дати проведення
нормативної грошової оцінки земель,
зазначеної в технічній документації з
нормативної грошової оцінки земель та
земельних ділянок.
289.3. Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
земельних
відносин,
Рада
міністрів
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55. Підпункт 291.51.1 пункту 291.51 статті
291 доповнити абзацом такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

289.3. Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
земельних
відносин,
Рада
міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації не пізніше 15 січня поточного
року
забезпечують
інформування
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, і
власників землі та землекористувачів про
щорічну індексацію нормативної грошової
оцінки земель.».
-9406- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Розділ І законопроекту після пункту 54
доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Статтю 289:
1) в абзаці першому пункту 289.1 слова «за
індексом споживчих цін за попередній рік
щороку розраховує величину коефіцієнта
індексації нормативної грошової оцінки, на
який індексується нормативна грошова оцінка
земель і земельних ділянок на 1 січня
поточного року» замінити словами «за
індексом споживчих цін за попередній рік
щороку розраховує величину коефіцієнта
індексації нормативної грошової оцінки
земель із урахуванням положень пункту 289.4
цієї статті, на який індексується нормативна
грошова оцінка земель і земельних ділянок на
1 січня поточного року».
2) доповнити пунктом 289.4 такого змісту:
«289.4.
Для
проведення
індексації
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення для
цілей визначення розміру плати за землю та
єдиного податку для платників четвертої
групи застосовується коефіцієнт індексації
нормативної грошової оцінки із значенням 1».
-9407- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Пункт 55 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:

народні депутати –
члени Комітету з питань

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації не пізніше 15 січня поточного
року
забезпечують
інформування
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, і
власників землі та землекористувачів про
щорічну індексацію нормативної грошової
оцінки земель».

90. У статті 291:
1) у пункті 291.4:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

90. У статті 291:
1) у пункті 291.4:
абзац четвертий підпункту 2 викласти у
такій редакції:
«Дія цього підпункту не поширюється на
фізичних осіб - підприємців, які надають
посередницькі послуги з купівлі, продажу,
оренди та оцінювання нерухомого майна
(група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з
надання доступу до мережі Інтернет, а також
здійснюють діяльність з виробництва,
постачання, продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного
каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення
та
напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні
особи - підприємці належать виключно до
третьої групи платників єдиного податку,
якщо відповідають вимогам, встановленим
для такої групи;»;
абзац шостий підпункту “б” підпункту 4
викласти у такій редакції:
“площа
сільськогосподарських
угідь
та/або земель водного фонду у власності
та/або користуванні членів фермерського
господарства становить не менше 0,5 гектара,
але не більше 20 гектарів сукупно.”;
2) підпункт 291.51.1 пункту 291.51 статті
291 доповнити абзацом такого змісту:
“суб’єкти господарювання, діяльність
яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до
класів 01.47 (розведення свійської птиці),
01.49 (в частині розведення та вирощування
перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво
м’яса свійської птиці);”.
-9408- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

фінансів, податкової та
митної політики

абзац четвертий підпункту 2 викласти у
такій редакції:
«Дія цього підпункту не поширюється на
фізичних осіб - підприємців, які надають
посередницькі послуги з купівлі, продажу,
оренди та оцінювання нерухомого майна
(група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з
надання доступу до мережі Інтернет, а також
здійснюють діяльність з виробництва,
постачання, продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного
каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення
та
напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні
особи - підприємці належать виключно до
третьої групи платників єдиного податку,
якщо відповідають вимогам, встановленим
для такої групи;»;
абзац шостий підпункту “б” підпункту 4
викласти у такій редакції:
“площа
сільськогосподарських
угідь
та/або земель водного фонду у власності
та/або користуванні членів фермерського
господарства становить не менше 0,5 гектара,
але не більше 20 гектарів сукупно”;
2) підпункт 291.51.1 пункту 291.51 статті
291 доповнити абзацом другим такого змісту:
“суб’єкти господарювання, діяльність
яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до
класів 01.47 (розведення свійської птиці),
01.49 (в частині розведення та вирощування
перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво
м’яса свійської птиці)”.

Відхилено

після пункту 52 доповнити новим пунктом
такого змісту:
«53. У статті 291:
1) абзац четвертий підпункту 2 пункту
291.4 викласти у такій редакції:

3062

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Дія цього підпункту не поширюється на
фізичних осіб - підприємців, які надають
посередницькі послуги з купівлі, продажу,
оренди та оцінювання нерухомого майна
(група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з
надання доступу до мережі Інтернет, а також
здійснюють діяльність з виробництва,
постачання, продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного
каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення
та
напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні
особи - підприємці належать виключно до
третьої групи платників єдиного податку,
якщо відповідають вимогам, встановленим
для такої групи;»
2) підпункт 291.5.1 пункту 291.5
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«11) оптову торгівлю або посередництво в
оптовій торгівлі;
12) оптова та роздрібна торгівля виробами
з хутра;
13) діяльність у сфері поводження з
небезпечними відходами;
14)
водопостачання,
постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря;
15) виробництво машин та устаткування
(Група 28 КВЕД ДК 009:2010), а також їх
експорт, імпорт, продаж на митній території
України;
16) діяльність у сфері хімічного та
металургійного виробництва;»».
У зв’язку з цим пункти 53-55 вважати
пунктами 54-56 відповідно;
-9409- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 55 розділу I
виключити.
-9410- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Абзац другий підпункту 291.51.1. пункту
291.51 статті 291 Податкового Кодексу
України виключити.
-9411- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)
Пункт 55 розділу І законопроєкту
виключити.
-9412- Н.д. Нестеренко К. О. (р.к. №241),
Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249), Н.д. Гунько
А. Г. (р.к. №438)
Підпункт 291.5.1 пункту 291.5 статті 291
доповнити новим підпунктом 11 такого
змісту:
11) діяльність з реалізації технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту
-9413- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)
Пункт п’ятдесят п’ятий розділу І
законопроекту виключити
-9414- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Підпункт 4 пункту 291.4 статті 291
викласти у такій редакції:
«4) четверта група:
а) сільськогосподарські товаровиробники юридичні особи у розумінні підпункту
14.1.235 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
б) фізичні особи - підприємці, які
провадять діяльність виключно в межах
фермерського господарства, зареєстрованого
відповідно до Закону України "Про
фермерське
господарство",
за
умови
виконання сукупності таких вимог:
здійснюють
виключно
вирощування,
відгодовування
сільськогосподарської

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

продукції, збирання, вилов, переробку такої
власновирощеної або відгодованої продукції
та її продаж;
провадять господарську діяльність (крім
постачання) за місцем податкової адреси;
не використовують працю найманих осіб;
членами фермерського господарства такої
фізичної особи є лише члени її сім’ї у
визначенні частини другої статті 3 Сімейного
кодексу України;
площа сільськогосподарських угідь та/або
земель водного фонду у власності та/або
користуванні
членів
фермерського
господарства становить не менше двох
гектарів, але не більше 20 гектарів.»
-9415- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Підпункт 291.4.3 статті 291 викласти у
такій редакції:
"291.4.3. Якщо сільськогосподарський
товаровиробник утворюється шляхом злиття,
перетворення, поділу або виділення згідно з
відповідними нормами Цивільного кодексу
України, то вимоги підпункту 14.1.235 пункту
14.1 статті 14 цього Кодексу, поширюються
на:
усіх осіб окремо, які зливаються;
кожну окрему особу, утворену шляхом
поділу або виділу;
особу, утворену шляхом перетворення.
Якщо
сільськогосподарський
товаровиробник реорганізується шляхом
приєднання згідно з відповідними нормами
Цивільного кодексу України, то вимоги
підпункту 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 цього

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Кодексу, поширюються на усіх учасників
такої реорганізації.
-9416- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Підпункт 291.4.4 статті 291 викласти у
такій редакції:
"291.4.4.
Сільськогосподарські
товаровиробники, утворені шляхом злиття,
можуть бути платниками податку в рік
утворення, якщо всі товаровиробники, які
брали участь у їх утворенні та були припинені
в результаті злиття, відповідали вимогам
підпункту 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу."
-9417- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Підпункт 291.4.5 статті 291 викласти у
такій редакції:
"291.4.5.
Сільськогосподарські
товаровиробники - юридичні особи, утворені
шляхом перетворення платника податку,
можуть бути платниками податку в рік
перетворення, у разі відповідності вимогам
підпункту 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу."
-9418- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Підпункт 291.4.6 статті 291 викласти у
такій редакції:
"291.4.6.
Сільськогосподарські
товаровиробники, утворені шляхом поділу
або виділення, можуть бути платниками
податку з наступного року, у разі
відповідності вимогам підпункту 14.1.235
пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу."
-9419- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Підпункт 291.4.7 статті 291 викласти у
такій редакції:
"291.4.7.
Новоутворені
сільськогосподарські товаровиробники юридичні особи можуть бути платниками
податку з наступного року у разі відповідності
вимогам підпункту 14.1.235 пункту 14.1 статті
14 цього Кодексу, а фізичні особи підприємці - у рік державної реєстрації."
-9420- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишити в чинній редакції
-9421- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-9422- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
Пункт 55 розділу І законопроекту (щодо
змін до підпункту 291.5-1.1 пункту 291.5-1
статті 291 Податкового кодексу України)
виключити.
-9423- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Пункт 55 розділу І виключити.

Відхилено

Відхилено

-9424- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)

Відхилено

розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
«_. Підпункт 4 пункту 291.4 статті 291
Податкового кодексу України доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Підпункт 4 цього пункту втрачає чинність
з 1 січня року, наступного за роком прийняття
закону України щодо стимулювання розвитку
агропромислового комплексу України з
урахуванням Спільної сільськогосподарської
політики Європейського Союзу у розрізі
надання державної допомоги і розвитку
сільських територій та початку повноцінної
участі
України
у
Спільній
сільськогосподарській
політиці
Європейського Союзу».
-9425- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 55 Розділу І законопроекту –
виключити.
-9426- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 55 розділу І виключити

Відхилено

-9427- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено
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Абзаци перший та другий пункту 55
Розділу І законопроекту виключити та
доповнити новим абзацом першим наступного
змісту:
«В абзаці шостому підпункту «б»
підпункту 4 пункту 291.4. статті 291 слова
«двох гектарів» замінити цифрами та словами
«1,05 гектара».
-9428- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Пункт 55 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-9429- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Гайду О. В. (р.к. №329), Н.д. Грищенко Т.
М. (р.к. №272), Н.д. Мейдич О. Л. (р.к.
№233), Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76), Н.д.
Соломчук Д. В. (р.к. №32)
Пункт п'ятдесят п'ятий Розділу І
виключити (щодо доповнення новим абзацом
підпункту 291.51.1 пункту 291.51 статті 291
Податкового кодексу України).
-9430- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункт 55 розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до підпункту 291.5-1.1 пункту
291.5-1 статті 291) виключити.
-9431- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)
Додати до розділу І пункт 54-1 такого
змісту:
«абзац восьмий підпункту 4 пункту 291.4
статті 291 виключити»
-9432- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підпункт 291.5.4. пункту 291.5. статті
291викласти в такій редакції:
«291.5.4. особи, які надають послуги на
ринках фінансових послуг та/або на ринках
капіталу та організованих товарних ринках в
межах діяльності, що підлягає ліцензуванню
відповідно до законодавства про ринки
фінансових послуг або законодавства про
ринки капіталу та організовані товарні
ринки;»
-9433- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Пункт 55 розділу І законопроекту викласти
у наступній редакції:
«Підпункт 291.51.1 пункту 291.51 статті
291 доповнити абзацом такого змісту:
“суб’єкти господарювання, діяльність яких
згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів
01.47 (у частині розведення та вирощування
курей, одержування яєць курей та діяльності
інкубаторних станцій з вирощування курей) та
10.12 (у частині виробництва м'яса курей,
витоплювання жиру курей, забою, оброблення
та фасування м’яса курей);”»
-9434- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 54 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«Підпункт 291.51.1 пункту 291.51 статті
291:
«291.51.1. суб’єкти господарювання, у
яких понад 50 відсотків доходу, отриманого
від продажу сільськогосподарської продукції
власного виробництва та продуктів її
переробки, становить дохід від реалізації
декоративних рослин (за винятком зрізаних
квітів, вирощених на угіддях, які належать
сільськогосподарському товаровиробнику на
праві власності або надані йому в
користування, та продуктів їх переробки),
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диких тварин і птахів, хутряних виробів і
хутра (крім хутрової сировини)»;
-9435- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
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“суб’єкти господарювання, діяльність яких
згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів
01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в
частині розведення та вирощування перепелів
і страусів) та 10.12 (виробництво м’яса
свійської птиці);”.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 55 Розділу І законопроекту –
виключити.
-9436- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 55 Розділу І виключити

Відхилено

-9437- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

пункт 54 Розділу І (щодо підпункту
291.51.1 пункту 291.51 статті 291) викласти в
такій редакції:
«54. Підпункт 291.51.1 пункту 291.51 статті
291 доповнити абзацом такого змісту:
«суб’єкти господарювання, діяльність
яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до
класів 01.47 (розведення свійської птиці) та
10.12 (виробництво м'яса свійської птиці);»»;
-9438- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Викласти пункт 55 розділу І в такій
редакції:
«55. Підпункт 291.51.1 пункту 291.51 статті
291 доповнити абзацами такого змісту:
“суб’єкти господарювання, діяльність яких
згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів
01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в
частині розведення та вирощування перепелів
і страусів) та 10.12 (виробництво м’яса
свійської птиці);
суб’єкти господарювання, яким разом з
пов’язаними особами на праві власності або
користування належать земельні ділянки,
загальна площа яких перевищує 60 000
гектарів”.
-9439- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Стаття 291. Загальні положення
291.4. Суб'єкти господарювання, які
застосовують
спрощену
систему
оподаткування,
обліку
та
звітності,
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поділяються на такі групи платників єдиного
податку:
…
4)
четверта
група
сільськогосподарські товаровиробники …
б) фізичні особи - підприємці, які
провадять діяльність виключно в межах
фермерського господарства, зареєстрованого
відповідно до Закону України "Про
фермерське
господарство",
за
умови
виконання сукупності таких вимог:
… площа сільськогосподарських угідь
та/або земель водного фонду у власності
та/або користуванні членів фермерського
господарства становить не менше 0,5
гектара, але не більше 20 гектарів сукупно.
-9440- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий пункту 55 розділу I
виключити.
-9441- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-9442- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9443- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Розділ І законопроекту після пункту
п’ятдесят четвертого доповнити новим
пунктом такого змісту:
«54-1. Підпункт 3) пункту 291.4 статті 291
після слів та знаків «податкового (звітного)
року» доповнити словами, цифрами та
знаками «а також фізичні особи – підприємці
та
юридичні
особи
–
суб’єкти
господарювання, які здійснюють діяльність з
будівництва житлових будівель (клас 41.20
КВЕД ДК 009:2010) не залежно від кількості
осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, та обсягу доходу, отриманого
протягом календарного року;»

Відхилено
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-9444- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити абзац
-9445- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

62. Абзац другий пункту 55 розділу I
викласти в такій редакції:
“суб’єкти господарювання, діяльність яких
згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів
01.49 (в частині розведення та вирощування
перепелів і страусів)”
-9446- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац другий пункту 55 Розділу І
викласти в такій редакції:
«суб’єкти господарювання, діяльність
яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до
класів 01.47 (розведення свійської птиці),
01.49 (в частині розведення та вирощування
перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво
м'яса свійської птиці).».
-9447- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
1. У підпункті 291.51.1 пункту 291.51 статті
291 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту: абзац другий такого змісту:
«суб’єкти господарювання, діяльність яких
згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів
01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в
частині розведення та вирощування перепелів
і страусів) та 10.12 (виробництво м'яса
свійської птиці);» виключити
-9448- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Відхилено

Додати до розділу І пункт 54-1 такого
змісту:
«абзац восьмий підпункту 4 пункту 291.4
статті 291 викласти в такій редакції:
площа сільськогосподарських угідь та/або
земель водного фонду у власності та/або
користуванні
членів
фермерського
господарства становить не менше двох
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гектарів, але не більше 20 гектарів на кожного
члена фермерського господарства»
-9449- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац другий пункту 55 Розділу І викласти
в такій редакції:
«суб’єкти господарювання, діяльність
яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до
класів 01.47 (розведення свійської птиці),
01.49 (в частині розведення та вирощування
перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво
м'яса свійської птиці).».
-9450- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Абзац другий пункту 55 викласти у такій
редакції:
«суб’єкти господарювання, діяльність
яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до
класів 01.47 (в частині розведення та
вирощування курей, одержування яєць курей
та діяльності інкубаторних станцій з
вирощування курей) та 10.12 (в частині
виробництво м’яса курей, витоплювання
жиру курей, забій, оброблення та фасування
м’яса курей).».
-9451- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підпункті 291.51.1 пункту 291.51 статті
291 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
абзац другий такого змісту: «суб’єкти
господарювання, діяльність яких згідно з
КВЕД-2010 відноситься до класів 01.47
(розведення свійської птиці), 01.49 (в частині
розведення та вирощування перепелів і
страусів) та 10.12 (виробництво м'яса
свійської птиці);» виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-9452- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 291.51.1 пункту 291.51 статті
291 Податкового кодексу України в редакції
законопроекту:
абзац другий такого змісту: «суб’єкти
господарювання, діяльність яких згідно з
КВЕД-2010 відноситься до класів 01.47
(розведення свійської птиці), 01.49 (в частині
розведення та вирощування перепелів і
страусів) та 10.12 (виробництво м'яса
свійської птиці);» виключити
-9453- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Пункт 56 розділу І викласти в такій
редакції:
Підпункт 293.9.1 пункту 293.9 викласти в
такій редакції:
"293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ
(крім
ріллі,
сіножатей
і
пасовищ,
розташованих у гірських зонах та на
поліських
територіях,
а
також
сільськогосподарських угідь, що перебувають
в умовах закритого ґрунту) - коефіцієнт, який
застосовується для обчислення мінімального
податкового зобов'язання відповідно до статті
381 цього Кодексу;
для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі,
сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях, а також
сільськогосподарських угідь, що перебувають
в умовах закритого ґрунту) у разі надання до
контролюючого органу за місцезнаходженням
таких ділянок зареєстрованого у визначеного
законодавством
порядку
витягу
із
відповідного реєстру щодо реєстрації
укладення належної угоди про передачу прав
користування таких ділянок іншій особі 0,95"
-9454- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту після пункту
п’ятдесят п’ятого доповнити новим пунктом
такого змісту:
«55-1. Пункт 292.1 статті 292 після
підпункту 2) доповнити новим підпунктом
такого змісту:
3) для фізичних осіб – підприємців та
юридичних осіб – суб’єктів господарювання,
які здійснюють діяльність з будівництва
житлових будівель (клас 41.20 КВЕД ДК
009:2010), – дохід в грошовій формі
(готівковій та/або безготівковій), отриманий
по введеним протягом податкового (звітного)
періоду об'єктам будівництва в експлуатацію
виходячи з вартості реалізованої площі
житлових будівель згідно затверджених
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
житлову політику і політику у сфері
будівництва, архітектури, містобудування,
показників
опосередкованої
вартості
спорудження житла в регіонах України, що є
чинними на дату введення таких об’єктів в
експлуатацію.»
-9455- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Розділ І законопроекту після пункту
п’ятдесят п’ятого доповнити новим пунктом
такого змісту:
«55-2. Пункт 293.3 статті 293 доповнити
новим абзацом такого змісту:
Для фізичних осіб – підприємців та
юридичних осіб – суб’єктів господарювання,
які здійснюють діяльність з будівництва
житлових будівель (клас 41.20 КВЕД ДК
009:2010), ставка єдиного податку до суми
доходу, визначеного частиною третьою
пункту 292.1 цієї статті, встановлюється у
розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту
293.3 цієї статті.»
-9456- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Порушення ст. 116
Регламенту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

3076

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
55-3 наступного змісту:
«55-3. Статтю 292-1 викласти у наступній
редакції: “Стаття 292-1. Об’єкт та база
оподаткування для платників єдиного податку
четвертої
групи
292-1.1.
Об’єктом
оподаткування для платників єдиного податку
четвертої групи (крім платників, зазначених у
пункті 2921.2 цієї статті) є площа
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних
насаджень) та/або земель водного фонду
(внутрішніх
водойм,
озер,
ставків,
водосховищ), що перебуває у власності
сільськогосподарського товаровиробника або
надана йому у користування, у тому числі на
умовах оренди.
292-1.1.1 Базою оподаткування податком
для платників єдиного податку четвертої
групи
для
сільськогосподарських
товаровиробників є нормативна грошова
оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь
(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних
насаджень) з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного станом на 1 січня
базового
податкового
(звітного)
року
відповідно до порядку, встановленого цим
Кодексом для справляння плати за землю.
У разі якщо нормативна грошова оцінка
земельної ділянки не проведена, базою
оподаткування податком для платників
єдиного податку четвертої групи для
сільськогосподарських товаровиробників є
нормативна грошова оцінка одиниці площі
ріллі в Автономній Республіці Крим або
області. Базою оподаткування податком для
платників єдиного податку четвертої групи
для земель водного фонду (внутрішніх
водойм, озер, ставків, водосховищ) є
нормативна грошова оцінка ріллі в
Автономній Республіці Крим або області з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,

Порушення ст. 116
Регламенту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3077

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

визначеного станом на 1 січня базового
податкового (звітного) року відповідно до
порядку, встановленого цим Кодексом для
справляння плати за землю.
292-1.2. Об’єктом оподаткування для
платників єдиного податку четвертої групи,
діяльність яких згідно з КВЕД-2010
відноситься до класів 01.47 (розведення
свійської птиці), 01.49 (в частині розведення
та вирощування перепелів і страусів) та 10.12
(виробництво м'яса свійської птиці), є площа
земельних ділянок, на яких безпосередньо
розташовані об’єкти, на яких здійснюється
діяльність з розведення свійської птиці,
розведення та вирощування перепелів і
страусів, виробництва м'яса свійської птиці,
що
перебувають
у
власності
сільськогосподарського товаровиробника або
надані йому у користування, у тому числі на
умовах оренди.
292-1.2.1. Базою оподаткування податком
для платників єдиного податку четвертої
групи, діяльність яких згідно з КВЕД-2010
відноситься до класів 01.47 (розведення
свійської птиці), 01.49 (в частині розведення
та вирощування перепелів і страусів) та 10.12
(виробництво м'яса свійської птиці), є
нормативна грошова оцінка 1 гектара
земельних ділянок, на яких безпосередньо
розташовані об’єкти, на яких здійснюється
діяльність з розведення свійської птиці,
розведення та вирощування перепелів і
страусів, виробництва м'яса свійської птиці, з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного станом на 1 січня базового
податкового (звітного) року, відповідно до
порядку, встановленого цим Кодексом для
справляння плати за землю.
У разі якщо нормативна грошова оцінка
земельної ділянки не проведена, базою
оподаткування податком для платників
єдиного податку четвертої групи, діяльність

3078

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до
класів 01.47 (розведення свійської птиці),
01.49 (в частині розведення та вирощування
перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво
м'яса свійської птиці), є нормативна грошова
оцінка одиниці площі ріллі в Автономній
Республіці Крим або області.”»
-9457- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
Розділ І законопроекту доповнити
пунктом 55-4 наступного змісту:
«55-4. Пункт 293.9 статті 293 викласти у
наступній редакції:
“293.9. Для платників єдиного податку
четвертої групи розмір ставок податку з
одного гектара сільськогосподарських угідь
та/або земель водного фонду залежить від
категорії (типу) земель, їх розташування,
категорії платників єдиного податку четвертої
групи та становить (у відсотках бази
оподаткування):
293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ
(крім
ріллі,
сіножатей
і
пасовищ,
розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях, сільськогосподарських
угідь, що перебувають в умовах закритого
ґрунту, а також крім земельних ділянок, на
яких безпосередньо розташовані об’єкти, на
яких здійснюється діяльність з розведення
свійської птиці, розведення та вирощування
перепелів і страусів, виробництво м'яса
свійської птиці) - 0,95;
293.9.1-1. для земельних ділянок, на яких
безпосередньо розташовані об’єкти, на яких
здійснюється діяльність з розведення
свійської птиці, розведення та вирощування
перепелів і страусів, виробництва м'яса
свійської птиці (для платників єдиного
податку четвертої групи, діяльність яких
згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів
01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в
частині розведення та вирощування перепелів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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і страусів) та 10.12 (виробництво м'яса
свійської птиці) - 10;
293.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ,
розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях, - 0,57;
293.9.3. для багаторічних насаджень (крім
багаторічних насаджень, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях) 0,57;
293.9.4. для багаторічних насаджень,
розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях, - 0,19;
293.9.5. для земель водного фонду - 2,43;
293.9.6. для сільськогосподарських угідь,
що перебувають в умовах закритого ґрунту, 6,33.
Перелік гірських зон та поліських
територій визначається Кабінетом Міністрів
України.”»
-9458- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
Розділ І законопроекту доповнити пунктом
55-5 у наступній редакції:
«55-5. Пункт 292.4 статті 292 викласти у
такій редакції:
“292.4. У разі надання послуг, виконання
робіт за договорами доручення, комісії,
транспортного експедирування або за
агентськими договорами доходом є сума
отриманої
винагороди
повіреного
(комісіонера, експедитора, агента) за умови,
що платник єдиного податку перерахував
суму, отриману як компенсація вартості
наданих послуг, виконаних робіт (за
вирахуванням
винагороди
повіреного
(комісіонера, експедитора, агента) довірителю
(комітенту, клієнту) у наступні терміни:
якщо компенсація вартості наданих
послуг, виконаних робіт отримана з 1 по 15
календарний день (включно) календарного
місяця - до останнього дня (включно)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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календарного місяця, в якому отримана
компенсація;
якщо компенсація вартості наданих
послуг, виконаних робіт отримана з 16 по
останній календарний день (включно)
календарного місяця - до 15 календарного дня
(включно) календарного місяця, наступного за
місяцем, в якому отримана компенсація.”»
-9459- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231)
Після пункту 55 Розділу І доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Пункт 293.9 статті 293 доповнити новим
підпунктом 293.9.7. такого змісту: «293.9.7.
для сільськогосподарських угідь, на яких
розташовані
будівлі,
споруди
сільськогосподарських
товаровиробників
(юридичних та фізичних осіб), віднесені до
підкласу "Будівлі для птахівництва" (код
1271.2) Державного класифікатора будівель та
споруд
ДК
018-2000,
або
для
сільськогосподарських
угідь,
які
використовуються для обслуговування таких
будівель, споруд, з урахуванням даних
Державного земельного кадастру, - 50.»».
-9460- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

Доповнити розділ І пунктом 55-1 такого
змісту:
«55-1. Доповнити підпункт 293.9 статті 293
підпунктом 293.9.7 такого змісту:
«293.9.7. Для платників податку, яким
разом з пов’язаними особами на праві
власності або користування належать
земельні ділянки сільськогосподарського
призначення, загальна площа яких перевищує
10 000 гектарів, ставки єдиного податку
застосовуються з коефіцієнтом 1,5».
-9461- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити розділ І пунктом 55-1 такого
змісту:

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

3081

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«55-1. Доповнити підпункт 293.9 статті 293
підпунктом 293.9.7 такого змісту:
«293.9.7. Для платників податку, яким
разом з пов’язаними особами на праві
власності або користування належать
земельні ділянки сільськогосподарського
призначення, загальна площа яких перевищує
10000 гектарів, ставки єдиного податку
застосовуються з коефіцієнтом 1,5. При
перевищенні загальної площі земельних
ділянок, що належить платнику податків та
його пов’язаним особам розміру 20 000
гектарів, для такого платника податків ставки
єдиного
податку
встановлюються
з
коефіцієнтом 2».
-9462- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
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Після пункту 55 Розділу І доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Пункт 293.9 статті 293 доповнити новим
підпунктом 293.9.7. такого змісту:
«293.9.7. для сільськогосподарських угідь,
на яких розташовані будівлі, споруди
сільськогосподарських
товаровиробників
(юридичних та фізичних осіб), віднесені до
підкласу "Будівлі для птахівництва" (код
1271.2) Державного класифікатора будівель та
споруд
ДК
018-2000,
або
для
сільськогосподарських
угідь,
які
використовуються для обслуговування таких
будівель, споруд, з урахуванням даних
Державного земельного кадастру, - 50.»».
-9463- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Після пункту 55 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
"56. Абзац другий пункту 296.1 статті 296
викласти у такій редакції:
"Платники єдиного податку третьої групи
(фізичні особи - підприємці), які є платниками
податку на додану вартість, ведуть облік
доходів і витрат за типовою формою та в
порядку, що встановлені центральним

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено

91. У пункті 296.1 статті 296:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Платники єдиного податку третьої групи
(фізичні особи - підприємці), які є платниками
податку на додану вартість, ведуть облік
доходів і витрат за типовою формою та в
порядку, що встановлені центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику";
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Висновки, обґрунтування

органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику"
-9464- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Після пункту 55 розділу І законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
"56. Абзац третій пункту 296.1 статті 296
доповнити словами "у тому числі через
електронний кабінет"
-9465- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Після пункту 55 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
91. У пункті 296.1 статті 296:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Платники єдиного податку третьої групи
(фізичні особи - підприємці), які є платниками
податку на додану вартість, ведуть облік
доходів і витрат за типовою формою та в
порядку, що встановлені центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику"
доповнити абзацом третім такого змісту:
"При цьому фізичні особи – підприємці –
платники єдиного податку третьої групи
ведуть облік доходів і витрат від виробництва
та реалізації власної сільськогосподарської
продукції окремо від обліку доходів і витрат
від здійснення інших видів підприємницької
діяльності.
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий
вважати абзацами четвертим та п’ятим.
абзац четвертий пункту 296.1 статті 296
викласти в такій редакції:
"Облік доходів та витрат може вестися в
паперовому та/або електронному вигляді, у
тому числі через електронний кабінет".
-9466- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Пункт 56 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:

народні
депутати
України
члени

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"При цьому фізичні особи – підприємці –
платники єдиного податку третьої групи
ведуть облік доходів і витрат від виробництва
та реалізації власної сільськогосподарської
продукції окремо від обліку доходів і витрат
від здійснення інших видів підприємницької
діяльності".
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим та
п’ятим;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Облік доходів та витрат може вестися в
паперовому та/або електронному вигляді, у
тому числі через електронний кабінет".

92. Підпункт 4 пункту 297.1 статті 297
викласти в такій редакції:
«4) податку на майно в частині земельного
податку
за
земельні
ділянки,
що
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92. У статті 297:
підпункт 4 пункту 297.1 викласти в такій
редакції:
«4) податку на майно в частині земельного
податку
за
земельні
ділянки,
що
використовуються
платниками
єдиного
податку першої - третьої груп для
провадження господарської діяльності (крім
діяльності з надання земельних ділянок та/або
нерухомого майна, що знаходиться на таких
земельних ділянках, в оренду (найм), позичку,
на іншому праві користування та платниками
єдиного податку четвертої групи для ведення
сільськогосподарського товаровиробництва».
-9467- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

використовуються
платниками
єдиного
податку першої - третьої груп для
провадження господарської діяльності (крім
діяльності з надання земельних ділянок та/або
нерухомого майна, що знаходиться на таких
земельних ділянках, в оренду (найм), позичку,
на іншому праві користування) та платниками
єдиного податку четвертої групи для ведення
сільськогосподарського товаровиробництва».

Враховано

Після пункту 56 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
93. Після статті 297 доповнити статтею
2971 такого змісту:
Стаття 2971. Особливості визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників єдиного податку
2971.1. Платники єдиного податку —
власники, орендарі, користувачі на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, а також голови
сімейних фермерських господарств, в тому
числі щодо земельних ділянок, що належать
членам такого сімейного фермерського
господарства та використовуються таким
сімейним
фермерським
господарством,
зобов’язані подавати додаток з розрахунком
загального
мінімального
податкового
зобов’язання у складі податкової декларації за
податковий (звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності, та для
яких визначається мінімальне податкове

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

93. Доповнити статтею 2971 такого змісту:
"Стаття 2971. Особливості визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників єдиного податку
2971.1. Платники єдиного податку —
власники, орендарі, користувачі на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, а також голови
сімейних фермерських господарств, в тому
числі щодо земельних ділянок, що належать
членам такого сімейного фермерського
господарства та використовуються таким
сімейним
фермерським
господарством,
зобов’язані подавати додаток з розрахунком
загального
мінімального
податкового
зобов’язання у складі податкової декларації за
податковий (звітний) рік.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності, та для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
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зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
єдиного податку податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь,
та визначених відповідно до пунктів 2971.2,
2971.3, 2971.4 або 2971.5 статті 2971 витрат на
оренду земельних ділянок (далі у цій статті –
загальна сума сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок), протягом податкового (звітного)
року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок.
2971.2. Для фізичної особи – платника
єдиного податку другої групи різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок обчислюється шляхом
віднімання від загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених протягом податкового (звітного)
року податків, зборів, платежів та витрат на
оренду земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
єдиного податку податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь,
та визначених відповідно до пунктів 2971.2,
2971.3, 2971.4 або 2971.5 статті 2971 витрат на
оренду земельних ділянок (далі у цій статті –
загальна сума сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок), протягом податкового (звітного)
року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок.
2971.2. Для фізичної особи – платника
єдиного податку другої групи різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок обчислюється шляхом
віднімання від загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених протягом податкового (звітного)
року податків, зборів, платежів та витрат на
оренду земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
єдиний податок; податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір з доходів
(чистого оподаткованого доходу) від продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
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єдиний податок; податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір з доходів
(чистого оподаткованого доходу) від продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку
другої групи у трудових або цивільноправових відносинах (крім доходів, які
сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, за податковий
(звітний) рік;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності (у разі
переходу у податковому (звітному) році із
загальної
на
спрощену
систему
оподаткування);
рентна плата за спеціальне використання
води (у разі її сплати);
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
2971.3. Для платників єдиного податку
третьої групи (юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців), у яких частка
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продукції у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку
другої групи у трудових або цивільноправових відносинах (крім доходів, які
сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, за податковий
(звітний) рік;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності (у разі
переходу у податковому (звітному) році із
загальної
на
спрощену
систему
оподаткування);
рентна плата за спеціальне використання
води (у разі її сплати);
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
2971.3. Для платників єдиного податку
третьої групи (юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців), у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва
за податковий (звітний) рік, розрахована
відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1
статті 14 цього Кодексу, дорівнює або
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сільськогосподарського товаровиробництва
за податковий (звітний) рік, розрахована
відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1
статті 14 цього Кодексу, дорівнює або
перевищує 75 відсотків різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок обчислюється шляхом
віднімання від загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених протягом податкового (звітного)
року податків, зборів, платежів та витрат на
оренду земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
єдиний податок; податок на прибуток
підприємств (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності (у разі
переходу у податковому (звітному) році із
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перевищує 75 відсотків різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок обчислюється шляхом
віднімання від загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених протягом податкового (звітного)
року податків, зборів, платежів та витрат на
оренду земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
єдиний податок; податок на прибуток
підприємств (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності (у разі
переходу у податковому (звітному) році із
загальної
на
спрощену
систему
оподаткування);
рентна плата за спеціальне використання
води (у разі її сплати);
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загальної
на
спрощену
систему
оподаткування);
рентна плата за спеціальне використання
води (у разі її сплати);
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
2971.4. Для платника єдиного податку
третьої групи (юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців), у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва
за податковий (звітний) рік, розрахована
відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1
статті 14 цього Кодексу, менше 75 відсотків
різниця між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
обчислюється шляхом віднімання від
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
єдиний податок, платника єдиного
податку
третьої
групи
у
розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
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20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
2971.4. Для платника єдиного податку
третьої групи (юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців), у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва
за податковий (звітний) рік, розрахована
відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1
статті 14 цього Кодексу, менше 75 відсотків
різниця між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
обчислюється шляхом віднімання від
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
єдиний податок, платника єдиного
податку
третьої
групи
у
розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
єдиний податок, сплачений платником
податку другої групи, у разі переходу на
третю групу у податковому (звітному) році;
податок на прибуток підприємств у
розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва

3088

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

єдиний податок, сплачений платником
податку другої групи, у разі переходу на
третю групу у податковому (звітному) році;
податок на прибуток підприємств у
розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної), за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку
третьої групи у трудових або цивільноправових відносинах (крім доходів, які
сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб), у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, за податковий
(звітний) рік;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності (у разі
переходу у податковому (звітному) році із
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такого платника за звітний період (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної), за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку
третьої групи у трудових або цивільноправових відносинах (крім доходів, які
сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб), у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, за податковий
(звітний) рік;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності (у разі
переходу у податковому (звітному) році із
загальної
на
спрощену
систему
оподаткування);
рентна плата за спеціальне використання
води (у разі її сплати) у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
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загальної
на
спрощену
систему
оподаткування);
рентна плата за спеціальне використання
води (у разі її сплати) у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за податковий (звітний) рік,
розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
2971.5. Для платників єдиного податку
четвертої групи (юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців, які провадять діяльність
виключно
в
межах
фермерського
господарства, зареєстрованого відповідно до
Закону
України
"Про
фермерське
господарство") різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок обчислюється шляхом віднімання від
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
єдиний податок; податок на прибуток
підприємств (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
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розрахованій відповідно до підпункту
14.1.262 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
2971.5. Для платників єдиного податку
четвертої групи (юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців, які провадять діяльність
виключно
в
межах
фермерського
господарства, зареєстрованого відповідно до
Закону
України
"Про
фермерське
господарство") різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок обчислюється шляхом віднімання від
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
протягом податкового (звітного) року
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок відносяться:
єдиний податок; податок на прибуток
підприємств (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
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податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності (у разі
переходу у податковому (звітному) році із
загальної
на
спрощену
систему
оподаткування);
рентна плата за спеціальне використання
води (у разі її сплати);
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
2971.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису податок на
доходи фізичних осіб та військовий збір,
сплачені під час здійснення виплат за таким
договором
емфітевзису,
щорічно
враховується
у
частці,
розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником податку у трудових
або цивільно-правових відносинах (крім
доходів, які сплачені за придбання товарів у
фізичних осіб), з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
земельний податок за земельні ділянки,
віднесені до сільськогосподарських угідь, які
використовуються такими платниками для
здійснення підприємницької діяльності (у разі
переходу у податковому (звітному) році із
загальної
на
спрощену
систему
оподаткування);
рентна плата за спеціальне використання
води (у разі її сплати);
20% витрат на сплату орендної плати за
віднесені до сільськогосподарських угідь
земельні ділянки, орендодавцями яких є
юридичні особи, та/або які належать до
державної та/або комунальної власності.
В сумі сплачених податків, зборів,
платежів та витрат на оренду земельних
ділянок не враховуються помилково та/або
надміру сплачені у податковому (звітному)
році суми податків, зборів, платежів.
2971.6. У разі використання земельної
ділянки на праві емфітевзису податок на
доходи фізичних осіб та військовий збір,
сплачені під час здійснення виплат за таким
договором
емфітевзису,
щорічно
враховується
у
частці,
розрахованій
пропорційно до річної суми нарахованої
амортизації на нематеріальний актив у вигляді
права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
2971.7. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок платник
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права користування земельною ділянкою за
договором емфітевзису.
2971.7. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок платник
єдиного податку другої або третьої групи
зобов’язаний
збільшити
визначену
в
податковій декларації за податковий (звітний)
рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті
до бюджету, на суму такого позитивного
значення.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок платник єдиного податку
четвертої групи зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації за
наступний за звітним податковий (звітний) рік
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Для платників єдиного податку четвертої
групи сума такого збільшення розподіляється
між відповідними місцевими бюджетами та
перераховується
пропорційно
частці
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, розташованих на території
відповідної територіальної громади, у
загальній площі таких земельних ділянок,
власником або користувачем яких є платник
податку.
2971.8. Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок у наступному податковому
(звітному) році.
Позитивне значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

єдиного податку другої або третьої групи
зобов’язаний
збільшити
визначену
в
податковій декларації за податковий (звітний)
рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті
до бюджету, на суму такого позитивного
значення.
При позитивному значенні різниці між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок платник єдиного податку
четвертої групи зобов’язаний збільшити
визначену в податковій декларації за
наступний за звітним податковий (звітний) рік
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Для платників єдиного податку четвертої
групи сума такого збільшення розподіляється
між відповідними місцевими бюджетами та
перераховується
пропорційно
частці
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, розташованих на території
відповідної територіальної громади, у
загальній площі таких земельних ділянок,
власником або користувачем яких є платник
податку.
2971.8. Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок у наступному податковому
(звітному) році.
Позитивне значення різниці між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок є частиною зобов’язань з
єдиного податку».
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зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок є частиною зобов’язань з
єдиного податку.»
-9468- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 56 розділу І викласти в такій
редакції:
«56. Після статті 297 доповнити статтею
2971 такого змісту:
«Стаття 2971. Особливості визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників єдиного податку
2971 .1. Платники єдиного податку —
власники, орендарі, користувачі на інших
умовах, в тому числі на умовах емфітевзису,
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, а також голови
сімейних фермерських господарств, в тому
числі щодо земельних ділянок, що належать
членам такого сімейного фермерського
господарства та використовуються таким
сімейним
фермерським
господарством,
зобов’язані у складі податкової декларації за
податковий (звітний) рік подавати додаток з
розрахунком
загального
мінімального
податкового зобов’язання.
Форма такого додатку та розрахунку
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
У такому додатку, зокрема, зазначаються:
кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;
сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;
загальна сума сплачених платником
єдиного податку податків, зборів, платежів,
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контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цій статті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;
різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.
2971 .2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
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земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).
2971 .3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який не є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником єдиного податку
у
трудових
або
цивільно-правових
відносинах, крім доходів, які сплачені за
придбання товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
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податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати)
2971 .4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9469- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Абзац 15 пункту 56 розділу І викласти в
такій редакції:
«земельного податку;
орендної
плати
за
користування
земельними ділянками державної або
комунальної власності на умовах оренди - у
розмірі 50 відсотків»;
-9470- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзаци десятий-дев’ятнадцятий пункту 56
розділу І проєкту замінити абзацами такого
змісту:
«2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).
2971.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який не є сільськогосподарським
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником єдиного податку
у
трудових
або
цивільно-правових
відносинах, крім доходів, які сплачені за
придбання товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати)
2971.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9471- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити
пунктом 55-2 наступного змісту:
«55-2. У пункті 297.1 статті 297 підпункт 4)
викласти у наступній редакції: “4) податку на
майно в частині земельного податку за
земельні ділянки, що використовуються
платниками єдиного податку четвертої групи
для
ведення
сільськогосподарського
товаровиробництва;”»
-9472- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзаци десятий-дев’ятнадцятий пункту 56
розділу І замінити абзацами такого змісту:
«2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

єдиного податку; податку на прибуток від
реалізації власної сільськогосподарської
продукції (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної); податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів (чистого оподаткованого доходу) від
продажу
(реалізації)
власної
сільськогосподарської продукції (у разі його
сплати); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів; земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати). 2971.3. Різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником єдиного податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: єдиного
податку у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати); частини
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Редакція, прийнята в першому читанні
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення; податку
на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води (у разі її
сплати) 2971.4. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».

3101

№
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Пропозиції та поправки до проекту

-9473- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзаци десятий-дев’ятнадцятий пункту 56
розділу І замінити абзацами такого змісту:
«2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку; податку на прибуток від
реалізації власної сільськогосподарської
продукції (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної); податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів (чистого оподаткованого доходу) від
продажу
(реалізації)
власної
сільськогосподарської продукції (у разі його
сплати); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів; земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати). 2971.3. Різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником єдиного податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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податків, зборів, платежів, а саме: єдиного
податку у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати); частини
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення; податку
на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води (у разі її
сплати) 2971.4. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
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цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9474- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 56 розділу І викласти в такій
редакції: «56. Після статті 297 доповнити
статтею 2971 такого змісту: «Стаття 2971.
Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників єдиного податку 2971.1. Платники
єдиного податку — власники, орендарі,
користувачі на інших законних підставах, в
тому числі на умовах емфітевзису, земельних
ділянок, віднесених до сільськогосподарських
угідь, а також голови сімейних фермерських
господарств, в тому числі щодо земельних
ділянок, що належать членам такого
сімейного фермерського господарства та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік подавати додаток з розрахунком
загального
мінімального
податкового
зобов’язання за формою, затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. У такому додатку,
зокрема, зазначаються: кадастрові номери
земельних ділянок, для яких визначається
мінімальне податкове зобов’язання, їх
нормативна грошова оцінка та площа; сума
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

загального
мінімального
податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового
зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо; загальна сума сплачених платником
єдиного податку податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цій статті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року; різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. 2971.2. Різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником єдиного податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: єдиного
податку; податку на прибуток від реалізації
власної сільськогосподарської продукції (у
разі переходу у податковому (звітному) році
на спрощену систему оподаткування із
загальної); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати); податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів фізичних осіб, які перебувають з
платником єдиного податку у трудових або
цивільно-правових відносинах, крім доходів,
які сплачені за придбання товарів у фізичних
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

осіб, з доходів за договорами оренди,
суборенди, емфітевзису земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, а також
з доходів, виплачених у вигляді дивідендів;
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води (у разі її
сплати). 2971.3. Різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником єдиного податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: єдиного
податку у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати); частини
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення; податку
на доходи фізичних осіб з доходів,
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виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води (у разі її
сплати) 2971.4. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9475- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци десятий-дев’ятнадцятий пункту 56
розділу І замінити абзацами такого змісту:
«2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку; податку на прибуток від
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

реалізації власної сільськогосподарської
продукції (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної); податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів (чистого оподаткованого доходу) від
продажу
(реалізації)
власної
сільськогосподарської продукції (у разі його
сплати); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів; земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати). 2971.3. Різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником єдиного податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: єдиного
податку у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати); частини
податку на доходи фізичних осіб та
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військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення; податку
на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води (у разі її
сплати) 2971.4. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
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-9476- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци десятий-дев’ятнадцятий пункту 56
розділу І замінити абзацами такого змісту:
«2971 .2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільноправових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).
2971 .3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податку, який не є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником єдиного податку
у
трудових
або
цивільно-правових
відносинах, крім доходів, які сплачені за
придбання товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати)
2971 .4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
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платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9477- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 297.3. статті 2971 Податкового
кодексу України викласти в такій рад акції:
«2971.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який не є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником єдиного податку
у
трудових
або
цивільно-правових
відносинах, крім доходів, які сплачені за
придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних
осіб, у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з
доходів, виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).»
-9478- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
земельного податку;
-9479- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Пункт 2971.3. викласти у такій редакції:
“2971.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який не є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником єдиного податку
у
трудових
або
цивільно-правових
відносинах, крім доходів, які сплачені за
придбання товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).”
(Діючі положення 2971.3. перенесені у
пункт 2971.4.)
-9480- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци десятий-дев’ятнадцятий пункту 56
розділу І замінити абзацами такого змісту:
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).
2971.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який не є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
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єдиного податку у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником єдиного податку
у
трудових
або
цивільно-правових
відносинах, крім доходів, які сплачені за
придбання товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з
доходів, виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати)
2971.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
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значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9481- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци десятий-дев’ятнадцятий пункту 56
розділу І замінити абзацами такого змісту:
«2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
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перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).
2971.3. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який не є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником єдиного податку
у
трудових
або
цивільно-правових
відносинах, крім доходів, які сплачені за
придбання товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
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Пропозиції та поправки до проекту

доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення;
податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати)
2971.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9482- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Савченко О. С. (р.к. №65)
2971.3При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3119
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення. Сума такого позитивного значення
сплачується у строки, визначені цим
Кодексом для сплати єдиного податку, до
відповідного бюджету за місцезнаходженням
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, у розмірі,
пропорційному частці таких земельних
ділянок,
розташованих
на
території
територіальної громади, у загальній площі
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, власником або
користувачем яких є платник податку.
-9483- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
частини податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів фізичних осіб,
які перебувають з платником єдиного податку
у
трудових
або
цивільно-правових
відносинах, крім доходів, які сплачені за
придбання товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період;
-9484- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац вісімнадцятий пункту 56 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті ПКУ
статтею 297-1) викласти в такій редакції:
«297-1.3. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3120

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення. Сума такого позитивного значення
сплачується у строки, визначені цим
Кодексом для сплати єдиного податку, до
відповідного бюджету за місцезнаходженням
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, у розмірі,
пропорційному
частці
мінімальних
податкових зобов’язань, розрахованих для
таких земельних ділянок, розташованих на
території відповідної територіальної громади,
у загальному мінімальному податковому
зобов’язанні».
-9485- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити новим пунктом 2971.4. такого
змісту:
“2971.4. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
статтею 295 цього Кодексу для сплати
єдиного податку до відповідного місцевого
бюджету у розмірі, пропорційному частці
земельних ділянок, розташованих на території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку.
Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді."
-9486- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац одинадцятий пункту 56 розділу І
законопроекту (щодо доповнення статті ПКУ
статтею 297-1) викласти в такій редакції:
«єдиного
податку,
сплаченого
сільськогосподарським товаровиробником».
-9487- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9488- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2971.4.

При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
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Пропозиції та поправки до проекту

власником або користувачем яких є платник
податку.
-9489- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 56 розділу І викласти в такій
редакції: «56. Після статті 297 доповнити
новою статтею 2971 такого змісту: «Стаття
2971. Особливості визначення загального
мінімального
податкового
зобов’язання
платників єдиного податку 2971.1. Платники
єдиного податку — власники, орендарі,
користувачі на інших умовах (в тому числі на
умовах емфітевзису) земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь, а
також
голови
сімейних
фермерських
господарств, в тому числі щодо земельних
ділянок, що належать членам такого
сімейного фермерського господарства та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік. Форма додатку з розрахунком
загального
мінімального
податкового
зобов’язання, затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику. У такому додатку, зокрема,
зазначаються: кадастрові номери земельних
ділянок, для яких визначається мінімальне
податкове зобов’язання, їх нормативна
грошова оцінка та площа; сума загального
мінімального податкового зобов’язання, сума
мінімального податкового зобов’язання по
кожній земельній ділянці окремо; загальна
сума сплачених платником єдиного податку
податків, зборів, платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі
органи, пов’язаних з виробництвом та
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або з власністю та/або
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом, постійним користуванням)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських угідь (далі у цій статті
- загальна сума сплачених податків, зборів,
платежів), за рік, що передує податковому
(звітному) року; різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів. 2971.2. Різниця між
сумою загального мінімального податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником єдиного податку, який є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: єдиного
податку; податку на прибуток від реалізації
власної сільськогосподарської продукції (у
разі переходу у податковому (звітному) році
на спрощену систему оподаткування із
загальної); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати); податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів фізичних осіб, які перебувають з
платником єдиного податку у трудових або
цивільно-правових відносинах, крім доходів,
які сплачені за придбання товарів у фізичних
осіб, з доходів за договорами оренди,
суборенди, емфітевзису земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, а також
з доходів, виплачених у вигляді дивідендів;
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води (у разі її
сплати). 2971.3. Різниця між сумою
загального
мінімального
податкового
зобов’язання та загальною сумою сплачених
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Редакція, прийнята в першому читанні
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податків, зборів, платежів обчислюється
шляхом віднімання від розрахованого
платником єдиного податку, який не є
сільськогосподарським товаровиробником,
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме: єдиного
податку у розмірі, пропорційному частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
прибуток
від
реалізації
власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної); податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати); частини
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, у розмірі,
пропорційному
частці
сільськогосподарського товаровиробництва
такого платника за звітний період; податку на
доходи фізичних осіб та військового збору з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення; податку
на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку; рентної плати за
спеціальне використання води (у разі її
сплати) 2971.4. При позитивному значенні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів

3125

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення.
Збільшена
сума
податку
сплачується в порядку та строки, визначені
цим Кодексом для сплати відповідного
податку, до відповідного місцевого бюджету у
розмірі, пропорційному частці земельних
ділянок,
розташованих
на
території
відповідної територіальної громади, у
загальній
площі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
власником або користувачем яких є платник
податку. Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді».
-9490- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт п’ятдесят шостий розділу
законопроекту виключити
-9491- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

виключити
-9492- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Пункт 56 розділу І проекту виключити.

Відхилено

-9493- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

29. Пункт 56 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою
попередніх і також пропонує виключити із
законопроекту норми про запровадження
мінімального податкового зобов'язання, як
таке, що спрямоване проти всіх селян.

3126
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Відповідно до норм Земельного кодексу,
громадяни можуть отримати безкоштовну у
власність земельну ділянку для ведення
особистого селянського господарства у
розмірі не більше 2 га.
Натомість, проектом закону пропонується
стягувати мінімальне податкове зобов’язання
із земель, площа яких перевищує 0,5 га, що є
значно менше, навіть ніж розмір безоплатної
передачі.
А тому у великої частини селян, які, як
правило, є пенсіонерами, будуть такі земельні
ділянки у власності і вони будуть зобов’язані
сплачувати
мінімальне
податкове
зобов’язання.
Окрім цього, пропонується оподаткувати
дохід від продажу сільськогосподарської
продукції, яка вирощена на земельній ділянці,
площа якої перевищує 0,5 га.
Під дію цієї норми потраплять також
селяни, що вирощують продукцію для
власних потреб, однак можуть час від часу
реалізовувати її надлишки.
Держава має знайти інші джерела
наповнення бюджету.
-9494- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-9495- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9496- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом
55-1 наступного змісту: «55-1. У пункті 297.1
статті 297 підпункт 4) виключити.»
-9497- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац перший
пункту 56 Розділу І, що регулює мінімальне
податкове зобов’язання.

3127

№

Редакція, прийнята в першому читанні
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-9498- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Статтю 2971 Податкового кодексу України
виключити.
-9499- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Пункт 56 Розділу І законопроекту –
виключити.
-9500- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Статтю 2971 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту виключити
-9501- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 56 розділу І виключити
-9502- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац перший пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити.
-9503- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Пункт 56 розділу І виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

-9504- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 56 Розділу І законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-9505- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Пункт 56 розділу І законопроекту
виключити
-9506- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

пункт 56 Розділу I законопроекту
виключити;
-9507- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 56 розділу І законопроєкту
(доповнення Податкового кодексу України
статтею 2971) виключити;
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Висновки, обґрунтування

-9508- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 56 Розділу І законопроекту –
виключити.
-9509- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 56 розділу І виключити

Відхилено

-9510- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
711

“Стаття 2971. Особливості визначення
загального
мінімального
податкового
зобов’язання платників єдиного податку

-9511- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

після пункту 55 доповнити новим пунктом
такого змісту:
«56. У статті 297:
підпункт 4 пункту 297.1 викласти в такій
редакції:
«4) податку на майно в частині земельного
податку
за
земельні
ділянки,
що
використовуються
платниками
єдиного
податку першої - третьої груп для
провадження господарської діяльності (крім
діяльності з надання земельних ділянок та/або
нерухомого майна, що знаходиться на таких
земельних ділянках, в оренду (найм), позичку,
на іншому праві користування та платниками
єдиного податку четвертої групи для ведення
сільськогосподарського
товаровиробництва;»».
У зв’язку з цим пункт 56 вважати пунктом
57;
-9512- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 56 розділу I
виключити.
-9513- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий пункту 56 розділу
виключити.
-9514- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

I

Пункт 56 вилучити;
-9515- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9516- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9517- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці другому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-9518- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Пункт 56 розділу І законопроєкту
(доповнення Податкового кодексу України
статтею 2971) виключити.
-9519- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Пункт 56 розділу І законопроєкту
(доповнення Податкового кодексу України
статтею 2971) виключити.
-9520- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці другому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-9521- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9522- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9523- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9524- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац другий
пункту 56 Розділу І, що регулює мінімальне
податкове зобов’язання.
-9525- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці другому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
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-9526- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац другицй пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9527- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці другому пункту 56 розділу І слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-9528- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
У абзаці другому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-9529- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Статтю 2971 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту виключити
-9530- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

712

2971.1. Платники єдиного податку —
власники, орендарі, користувачі на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, а також голови
сімейних фермерських господарств, в тому
числі щодо земельних ділянок, що належать

Пункт 1 пункт 55 Розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«нову статтю стаття 2971. Особливості
визначення
загального
мінімального
податкового зобов’язання платників єдиного
податку виключити»;
-9531- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Статтю 2971 Податкового кодексу України
в редакції законопроекту виключити
-9532- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій пункту 56 розділу
виключити.
-9533- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

I
Відхилено

Виключити
-9534- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено
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членам такого сімейного фермерського
господарства та використовуються таким
сімейним
фермерським
господарством,
зобов’язані подавати додаток з розрахунком
загального
мінімального
податкового
зобов’язання у складі податкової декларації за
податковий (звітний) рік.

У абзаці третьому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-9535- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

виключити
Запропонована редакція нівелює спрощену
систему оподаткування
-9536- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці третьому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-9537- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-9538- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9539- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9540- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

63. В абзаці третьому пункту 56 розділу I
після слів “в тому числі щодо земельних
ділянок, що належать” додати слова “ на праві
власності ”.
-9541- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац третій
пункту 56 Розділу І, що регулює мінімальне
податкове зобов’язання.
-9542- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці третьому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-9543- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац третій пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9544- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено
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В абзаці третьому пункту 56 розділу І
слова
«мінімального
податкового
зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального поставленого доходу».
-9545- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац третій пункту 56 розділу I викласти
в такій редакції:
“2971.1. Платники єдиного податку —
власники, орендарі, користувачі на інших
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису)
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, а також голови
сімейних фермерських господарств, які
створенні без статусу юридичної особи, в
тому числі щодо земельних ділянок, що
належать на праві власності членам такого
сімейного фермерського господарства та
використовуються
таким
сімейним
фермерським господарством, зобов’язані
подавати додаток з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання у
складі податкової декларації за податковий
(звітний) рік”.
-9546- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці третьому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-9547- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац третій пункту 56 розділу I викласти
в такій редакції: “2971.1. Платники єдиного
податку — власники, орендарі, користувачі на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису, суборенди, права постійного
користування,
довічного
успадкованого
володіння) земельних ділянок, віднесених до
сільськогосподарських угідь, а також голови
сімейних фермерських господарств, в тому
числі щодо земельних ділянок, що належать
членам такого сімейного фермерського
господарства та використовуються таким

3133

№

713

Редакція, прийнята в першому читанні

Форма додатку з розрахунком загального
мінімального податкового зобов’язання,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

сімейним
фермерським
господарством,
зобов’язані подавати додаток з розрахунком
загального
мінімального
податкового
зобов’язання у складі податкової декларації за
податковий (звітний) рік”
-9548- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Абзаци третій та четвертий пункту 56
розділу І замінити абзацом такого змісту:
«2971.1. Платники єдиного податку —
власники, орендарі, користувачі на інших
умовах, в тому числі на умовах емфітевзису,
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських угідь, а також голови
сімейних фермерських господарств, в тому
числі щодо земельних ділянок, що належать
членам такого сімейного фермерського
господарства та використовуються таким
сімейним
фермерським
господарством,
зобов’язані у складі податкової декларації за
податковий (звітний) рік подавати додаток з
розрахунком
загального
мінімального
податкового зобов’язання за формою, яка
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.».
-9549- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 56 розділу I
виключити.
-9550- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9551- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-9552- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».

3134

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9553- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-9554- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9555- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9556- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац
четвертий пункту 56 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-9557- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-9558- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити.
-9559- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці четвертому пункту 56 розділу І
слова
«мінімального
податкового
зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального поставленого доходу».
-9560- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

714

У такому додатку, зокрема, зазначаються:

Відхилено

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-9561- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 56 розділу
виключити.
-9562- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

I

Виключити
-9563- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити

3135

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9564- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

У абзаці п’ятому пункту 56 розділу І
законопроекту слово та знаки «, зокрема,»
виключити.
Обґрунтування: слово «зокрема» свідчить
про те, що перелік передбачений цим
положенням є невиключним, що не відповідає
принципу правової визначеності, оскільки
наперед невідомо, що саме треба зазначати в
додатку
з
розрахунком
мінімального
податкового зобов’язання. Більше того,
такий підхід до формулювання реквізитів
додатку (закріплення невиключного переліку)
залишає простір для Міністерства фінансів
України (на яке покладено обов’язок
розробити форму такого додатку) щодо
визначення відомостей, які має містити
такий додаток. При цьому, Міністерство
фінансів України може передбачити інші
обов’язкові
відомості
не
передбачені
Податковим кодексом України, оскільки
передбачається невиключний перелік.
-9565- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-9566- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

715

кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка
та площа;

-9567- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац п’ятий
пункту 56 Розділу І, що регулює мінімальне
податкове зобов’язання.
-9568- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 56 Розділу
законопроекту виключити
-9569- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

І
Відхилено

Абзац шостий пункту 56 розділу
виключити.
-9570- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

I
Відхилено

3136

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9571- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 56 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «поставлене».
-9572- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 56 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «фіксоване».
-9573- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9574- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9575- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9576- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

64. Абзац шостий пункту 56 розділу I
викласти в такій редакції:
“кадастрові номери земельних ділянок, для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка,
відомості
щодо
наявності/відсутності
проведення такої та площа”.
-9577- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац шостий
пункту 56 Розділу І, що регулює мінімальне
податкове зобов’язання.
-9578- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 56 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «мінімальне сільськогосподарське».
-9579- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац шостий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9580- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

3137

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці шостому пункту 56 розділу І слова
«мінімальне
податкове
зобов’язання»
замінити словами «мінімальний поставлений
доход».
-9581- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац шостий пункту 56 розділу I викласти
в такій редакції:
«кадастрові номери земельних ділянок (за
умови не присвоєння земельній ділянці
кадастрового
номера
вказується
місцерозташування
такої),
для
яких
визначається
мінімальне
податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка,
відомості
щодо
наявності/відсутності
проведення такої та площа»;
-9582- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці шостому пункту 56 Розділу І
законопроекту слово «мінімальне» замінити
словом «сільськогосподарське».
-9583- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

716

Абзац шостий пункту 56 розділу I викласти
в такій редакції: “кадастрові номери
земельних ділянок (за умови не присвоєння
земельній ділянці кадастрового номера
вказується місцерозташування такої), для
яких визначається мінімальне податкове
зобов’язання, їх нормативна грошова оцінка,
відомості
щодо
наявності/відсутності
проведення такої та площа”
-9584- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

717

Пункт 56 розділу I доповнити абзацом
сьомим у редакції: “кількість календарних
місяців, протягом яких земельна ділянка
перебуває у власності, оренді, користуванні на
інших умовах (в тому числі на умовах
емфітевзису) платника податків”.
-9585- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

сума загального мінімального податкового
зобов’язання, сума мінімального податкового

Абзац сьомий
виключити.

пункту

56

розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

3138

№

Редакція, прийнята в першому читанні

зобов’язання по кожній земельній ділянці
окремо;

Пропозиції та поправки до проекту

-9586- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-9587- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці сьомому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-9588- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці сьомому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-9589- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9590- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9591- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9592- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац сьомий
пункту 56 Розділу І, що регулює мінімальне
податкове зобов’язання.
-9593- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці сьомому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-9594- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці сьомому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-9595- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац сьомий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9596- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

3139

№

718

Редакція, прийнята в першому читанні

загальна сума сплачених платником
єдиного податку податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та
реалізацією
власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цій статті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці сьомому пункту 56 розділу І слова
«мінімального податкового зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального
поставленого доходу».
-9597- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці сьомому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-9598- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац восьмий пункту 56 розділу I
виключити.
-9599- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9600- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9601- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9602- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9603- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

65. В абзаці восьмому пункту 56 розділу I
після
слів
“орендою,
суборендою,
емфітевзисом, постійним користуванням”
додати
словосполучення
“довічним
успадкованим володінням”.
-9604- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзаці
восьмий пункту 56 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-9605- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзаці восьмий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9606- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Абзац восьмий пункту 56 розділу I
викласти в такій редакції:

3140

№

719

Редакція, прийнята в першому читанні

різниця
між
сумою
загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«загальна сума сплачених платником
єдиного податку податків, зборів, платежів,
контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі
органи,
пов’язаних
з
виробництвом та/або реалізацією власної
сільськогосподарської продукції та/або з
власністю та/або користуванням (орендою,
суборендою,
емфітевзисом,
постійним
користуванням, довічним успадкованим
володінням)
земельними
ділянками,
віднесеними до сільськогосподарських угідь
(далі у цій статті - загальна сума сплачених
податків, зборів, платежів), за рік, що передує
податковому (звітному) року».
-9607- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Абзац восьмий пункту 56 розділу I
викласти в такій редакції: “загальна сума
сплачених платником єдиного податку
податків, зборів, платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі
органи, пов’язаних з виробництвом та/або
реалізацією власної сільськогосподарської
продукції та/або з власністю та/або
користуванням
(орендою,
суборендою,
емфітевзисом, постійним користуванням,
довічним
успадкованим
володінням)
земельними ділянками, віднесеними до
сільськогосподарських угідь (далі у цій статті
- загальна сума сплачених податків, зборів,
платежів), за рік, що передує податковому
(звітному) року”.
-9608- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9609- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9610- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

3141

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У абзаці дев’ятому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-9611- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці дев’ятому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-9612- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-9613- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Після слів “від розрахованого платником
єдиного податку” додати слова “який є
сільськогосподарським товаровиробником”.
-9614- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

виключити
-9615- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9616- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац
дев’ятий пункту 56 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-9617- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці дев’ятому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-9618- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити

3142

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-9619- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці дев'ятому пункту 56 розділу І
слова
«мінімального
податкового
зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального поставленого доходу».
-9620- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

720

2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У абзаці дев’ятому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-9621- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац десятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9622- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9623- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці десятому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-9624- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Абзаци десятий-дев’ятнадцятий пункту 56
розділу І замінити абзацами такого змісту:
«2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку; податку на прибуток від
реалізації власної сільськогосподарської
продукції (у разі переходу у податковому
(звітному) році на спрощену систему
оподаткування із загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу

3143

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).
-9625- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці десятому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-9626- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-9627- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9628- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9629- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац десятий
пункту 56 Розділу І, що регулює мінімальне
податкове зобов’язання.
-9630- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці десятому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-9631- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці десятому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»

3144

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-9632- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац десятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9633- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

2971.2

Абзац восьмий пункту
статті
Законопроекту видалити.
-9634- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці десятому пункту 56 розділу І
слова
«мінімального
податкового
зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального поставленого доходу».
-9635- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2971

У абзаці десятому пункту 56 Розділу І
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-9636- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 297.2. статті 2971 Податкового
кодексу України викласти в такій рад акції:
«2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
єдиного податку;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3145

№

721

Редакція, прийнята в першому читанні

єдиного податку;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб, з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення, а також
з доходів, виплачених у вигляді дивідендів;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).».
-9637- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9638- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9639- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного
податку, який не є сільськогосподарським
товаровиробником, загального мінімального
податкового зобов’язання загальної суми
сплачених податків, зборів, платежів, а саме:
-9640- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

2971.3.

Відхилено

виключити
-9641- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9642- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

3146

№

722

Редакція, прийнята в першому читанні

податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9643- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац
одинадцятий пункту 56 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-9644- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9645- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9646- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9647- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

єдиного податку у розмірі, пропорційному
частці
сільськогосподарського
товаровиробництва такого платника за
звітний період;
-9648- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9649- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9650- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

723

податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу

-9651- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац
дванадцятий пункту 56 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-9652- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дванадцятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9653- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац тринадцятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9654- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

3147

№

Редакція, прийнята в першому читанні

(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9655- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
-9656- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9657- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9658- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

724

податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів у вигляді
заробітної плати фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах, з
доходів за договорами оренди, суборенди,
емфітевзису земельних ділянок, а також з
доходів, виплачених у виглядів дивідендів;

-9659- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац
тринадцятий пункту 56 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-9660- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац тринадцятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9661- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац чотирнадцятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9662- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9663- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
-9664- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
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-9665- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів фізичних осіб, які
перебувають з платником єдиного податку у
трудових або цивільно-правових відносинах,
крім доходів, які сплачені за придбання
товарів у фізичних осіб, з доходів за
договорами оренди, суборенди, емфітевзису
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, а також з доходів, виплачених у
вигляді дивідендів;
-9666- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити
-9667- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9668- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац
чотирнадцятий пункту 56 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-9669- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

725

Абзац чотирнадцятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9670- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

726

пункт 56 розділу І проекту після абзацу
чотирнадцятого доповнити абзацом такого
змісту:
"єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування,
що
нараховується на виплати, пов’язані з
оплатою праці, або самостійно сплаченого
платником податку або членами сімейного
фермерського господарства";
-9671- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9672- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

плати за землю;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9673- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9674- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9675- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9676- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Виключити із законопроекту абзац
п’ятнадцятий пункту 56 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-9677- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац п’ятнадцятий пункту 56 розділу І
виключити.
-9678- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац п’ятнадцятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9679- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац п’ятнадцятий пункту 56 розділу І
законопроекту (щодо доповнення ПКУ
статтею 297-1) замінити двома абзацами
такого змісту:
«земельного податку;
орендної
плати
за
користування
земельними ділянками державної та/або
комунальної власності в розмірі земельного
податку, розрахованого для відповідної
земельної ділянки».

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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727

рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9680- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9681- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9682- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів за договорами
оренди, суборенди, емфітевзису земельних
ділянок сільськогосподарського призначення;
-9683- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9684- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9685- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9686- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Виключити із законопроекту абзац
шістнадцятий пункту 56 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-9687- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац шістнадцятий пункту 56 розділу І
виключити.
-9688- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

728

729

У разі використання земельної ділянки на

Абзац шістнадцятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9689- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 56 після абзацу шістнадцятого
доповнити абзацом такого змісту:
«єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у розмірах і
порядку, встановлених законом».
-9690- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

праві емфітевзису податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, сплачені під
час здійснення виплат за таким договором
емфітевзису, щорічно враховується у частці,
розрахованій пропорційно до річної суми
нарахованої амортизації на нематеріальний
актив у вигляді права користування
земельною
ділянкою
за
договором
емфітевзису.

Абзац сімнадцятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9691- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-9692- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

податку на доходи фізичних осіб з доходів,
виплачених у вигляді дивідендів, які
виникають
внаслідок
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
земельного податку;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).
-9693- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9694- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9695- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

730

-9696- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац
сімнадцятий пункту 56 Розділу І, що регулює
мінімальне податкове зобов’язання.
-9697- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9698- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Викласти абзаци десять – сімнадцять
пункту 56 розділу І в такій редакції:
«2971.2. Різниця між сумою загального
мінімального податкового зобов’язання та
загальною сумою сплачених податків, зборів,
платежів обчислюється шляхом віднімання
від розрахованого платником єдиного податку
загального
мінімального
податкового
зобов’язання загальної суми сплачених
податків, зборів, платежів, а саме:
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Редакція, прийнята в першому читанні

2971.3. При позитивному значенні різниці
між
сумою
загального
мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів
платник єдиного податку зобов’язаний
збільшити визначену в податковій декларації
суму єдиного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, на суму такого позитивного
значення та сплатити таку збільшену суму
єдиного податку до бюджету в порядку та
строки, визначені цим Кодексом для сплати
єдиного податку.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

єдиного податку;
податку на прибуток від реалізації власної
сільськогосподарської продукції (у разі
переходу у податковому (звітному) році на
спрощену
систему
оподаткування
із
загальної);
податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з доходів (чистого
оподаткованого
доходу)
від
продажу
(реалізації) власної сільськогосподарської
продукції (у разі його сплати);
плати за землю;
рентної плати за спеціальне використання
води (у разі її сплати).
-9699- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9700- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9701- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 56 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «поставленого».
-9702- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 56 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-9703- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9704- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9705- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9706- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено
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Виключити із законопроекту абзац
вісімнадцятий пункту 56 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-9707- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 56 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-9708- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9709- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці вісімнадцятому пункту 56 розділу
І
слова
«мінімального
податкового
зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального поставленого доходу».
-9710- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

732

Сума єдиного податку в частині
позитивного значення такої різниці не
враховується у загальній сумі сплачених
податків, зборів, платежів у наступному
податковому (звітному) періоді”.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У абзаці вісімнадцятому пункту 56 Розділу
І законопроекту слово «мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського»
-9711- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 56 розділу I
виключити.
-9712- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

Виключити
-9713- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

виключити
-9714- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити (Діючі положення 2971.3.
перенесені у пункт 2971.4. )
-9715- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

виключити
-9716- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити

3154

№

733

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-9717- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац
дев’ятнадцятий пункту 56 Розділу І, що
регулює мінімальне податкове зобов’язання.
-9718- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 56 Розділу І
законопроекту виключити
-9719- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці дев'ятому
пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт»;
-9720- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом
такого
змісту:
в
абзаці
чотирнадцятому пункту 4 розділу XIX
Податкового кодексу України слово «проект»
замінити на слово «проєкт» у відповідних
відмінках;
-9721- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити нову статтю 2791.
734

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

-9722- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 335
Податкового кодексу України доповнити
частиною 335.6 наступного змісту: «335.6.
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки, а положення цього
розділу щодо ставок податків та зборів, а
також податкових пільг не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.».
-9723- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: 19 «__. Статтю
335 Податкового кодексу України доповнити
частиною 335.7 наступного змісту: «335.7. У
разі внесення змін до цього розділу з
порушенням частини 335.6 цієї статті, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-9724- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 341
Податкового кодексу України доповнити
частиною 341.2 наступного змісту: «341.2.
Зміни до цього розділу не можуть вноситися
пізніш як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила.»
-9725- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Статтю 341
Податкового кодексу України доповнити
частиною 341.3 наступного змісту: «341.3. У
разі внесення змін до цього розділу з
порушенням частини 341.2 цієї статті, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»

Порушення ст. 116
Регламенту

-9726- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

пп. 1 п. 57 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
94. У розділі ХХ “Перехідні положення”:
у підрозділі 1 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
у пункті 11 цифри та слово "2020 року"
замінити цифрами та словами "2020, 2021 та
2022 років";
доповнити пунктами 18 - 20 такого змісту:

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

57. У розділі ХХ “Перехідні положення”:
1) підрозділ 1 доповнити пунктом 18
такого змісту:

94. У підрозділі 1 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
у пункті 11 цифри та слово "2020 року"
замінити цифрами та словами "2020, 2021 та
2022 років";
доповнити пунктами 18 - 20 такого змісту:
“18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
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“18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Дохід, отриманий платником податку
від продажу (відчуження) майнових прав чи
отриманий
в
результаті
виконання
зобов'язання, право вимоги за яким було
посвідчено
відповідними
майновими
правами, може бути зменшений на вартість
таких майнових прав що була задекларована
особою як об'єкт декларування у порядку
одноразового (спеціального) добровільного
декларування), відповідно до підрозділу 9-4
розділу ХХ цього Кодексу”;
20. Установити, що за результатами 2021
та 2022 років, при реалізації права на
податкову знижку відповідно до положень
статті 166 цього Кодексу, до податкової
знижки платника податку у звітному
податковому році у повному обсязі
включаються витрати на лікування гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
придбання лікарських засобів та/або виробів
медичного призначення, необхідних для
лікування гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, відповідно до виписки із
медичної
карти
амбулаторного
(стаціонарного) хворого або витягу з Реєстру

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Дохід, отриманий платником податку
від продажу (відчуження) майнових прав чи
отриманий
в
результаті
виконання
зобов'язання, право вимоги за яким було
посвідчено
відповідними
майновими
правами, може бути зменшений на вартість
таких майнових прав що була задекларована
особою як об'єкт декларування у порядку
одноразового (спеціального) добровільного
декларування), відповідно до підрозділу 9-4
розділу ХХ цього Кодексу”;
20. Установити, що за результатами 2021
та 2022 років, при реалізації права на
податкову знижку відповідно до положень
статті 166 цього Кодексу, до податкової
знижки платника податку у звітному
податковому році у повному обсязі
включаються витрати на лікування гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
придбання лікарських засобів та/або виробів
медичного призначення, необхідних для
лікування гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, відповідно до виписки із
медичної
карти
амбулаторного
(стаціонарного) хворого або витягу з Реєстру
медичних записів, записів про направлення та
рецептів в електронній системі охорони
здоров’я, витрати на вакцинування для
профілактики гострої респіраторної хвороби
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медичних записів, записів про направлення та
рецептів в електронній системі охорони
здоров’я, витрати на вакцинування для
профілактики гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, а також витрати на сплату
страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), сплачених страховикурезиденту за договорами страхування на
випадок захворювання на гостру респіраторну
хворобу
COVID-19,
спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, як такого
платника податку, так і членів його сім’ї
першого ступеня споріднення";
-9727- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

1підпункт 1 пункту 57 розділу І проекту
доповнити абзацом такого змісту:
"у пункті 11 підрозділу 1 цифри та слово
"2020 року" замінити цифрами та словами
"2020, 2021 та 2022 років";
-9728- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9729- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Безгін В. Ю.
(р.к. №75), Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)
Підпункт 1 пункту 57 Розділу І
Законопроекту викласти в такій редакції:
"1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
"18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, а також витрати на сплату
страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), сплачених страховикурезиденту за договорами страхування на
випадок захворювання на гостру респіраторну
хворобу
COVID-19,
спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, як такого
платника податку, так і членів його сім’ї
першого ступеня споріднення".

Відхилено
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умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Податок на суми доходів, отриманих
платником податку у вигляді грошової суми,
виплаченої
юридичною
особою
–
енергопостачальником фізичній особі –
побутовому споживачу за продану нею
електричну енергію, яка вироблена з
альтернативних джерел енергії за «зеленим»
тарифом, визначеним Законом України «Про
альтернативні джерела енергії», в обсязі, що
перевищує місячне споживання електричної
енергії приватним домогосподарством, які
включається до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
податку, визначено пунктом 164.2 статті 164
цього Кодексу, як виняток із підпункту 168.4.4
пункту 168.4. статті 168 цього Кодексу,
юридична особа уповноважена нараховувати,
утримувати і сплачувати (перераховувати) до
бюджету за місцезнаходженням об’єктів
електроенергетики (генеруючих установок)
приватних домогосподарств".
-9730- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та 19
такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
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платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
-9731- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції: «1) підрозділ 1 доповнити
пунктами 18 та 19 такого змісту: «18. До
загального
місячного
(річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій; 19. Норми
пункту 172.2 статті 172 цього Кодексу в
редакції, що діє з дати набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» не застосовуються під час
оподаткування доходів, отриманих платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 статті 172
цього Кодексу або від продажу об’єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
статті 172 цього Кодексу, у разі якщо продаж
таких об’єктів нерухомості відбувається
вперше після набрання чинності Законом
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України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» та/або будівництво
цих об’єктів нерухомості розпочато до
набрання чинності таким Законом. В такому
разі оподаткування цих доходів здійснюється
у порядку, визначеному пункті 172.2 статті
172 цього Кодексу, у редакції, що діяла до
дати набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень».
-9732- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Оподаткування доходів отриманих
платником податку від продажу протягом
звітного
податкового
року
об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
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валюті), від продажу об'єктів нерухомості, не
зазначених в пункті 172.1 статті 172 Кодексу,
продаж яких відбувається вперше після
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво
яких розпочато до набрання чинності цим
Законом,
здійснюється
у
порядку
визначеному статтею 172 цього Кодексу, у
редакції, що діяла станом 31 грудня 2021
року».
-9733- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 розділу І проєкту
викласти такій редакції:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Норми пункту 172.2 статті 172 цього
Кодексу в редакції, що діє з дати набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень», не застосовуються під час
оподаткування доходів, отриманих платником
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податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 статті 172
цього Кодексу або від продажу об’єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
статті 172 цього Кодексу, у разі якщо продаж
таких об’єктів нерухомості відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» та/або будівництво
цих об’єктів нерухомості розпочато до
набрання чинності таким Законом. В такому
випадку
оподаткування
цих
доходів
здійснюється у порядку, визначеному у пункті
172.2 статті 172 цього Кодексу, у редакції, що
діяла до дати набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень».
-9734- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

66. Підпункт 1 пункту 57 розділу І
викласти такій редакції:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
«Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва» та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
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Висновки, обґрунтування

механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Оподаткування доходів отриманих
платником податку від продажу протягом
звітного
податкового
року
об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), від продажу об'єктів нерухомості, не
зазначених в пункті 172.1 статті 172 Кодексу,
продаж яких відбувається вперше після
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво
яких розпочато до набрання чинності цим
Законом,
здійснюється
у
порядку
визначеному статтею 172 цього Кодексу, у
редакції, що діяла станом на 31 грудня 2021
року».
-9735- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 Розділу
законопроекту – виключити.
-9736- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
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розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Оподаткування доходів, отриманих
платником податку від продажу протягом
звітного податкового року більш як одного з
об’єктів нерухомості, зазначених у пункті
172.1 статті 172 цього Кодексу або від
продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного
в такому пункті, якщо їх продаж відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних
надходжень»
та/або
їх
будівництво розпочато до набрання чинності
цим Законом, здійснюється у порядку,
визначеному пунктом 172.2 статті 172 цього
Кодексу, у редакції, що діяла станом 31 грудня
2021 року».
-9737- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Підпункт 1 пункту 57 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9738- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац перший підпункту 1 пункту 57
розділу І законопроекту (щодо доповнення
підрозділу 1 розвідку ХХ «Перехідні
положення» пунктом 18) викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту».
-9739- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Оподаткування доходів отриманих
платником податку від продажу протягом
звітного
податкового
року
об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), від продажу об'єктів нерухомості, не
зазначених в пункті 172.1 статті 172 Кодексу,
продаж яких відбувається вперше після
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво
яких розпочато до набрання чинності цим
Законом,
здійснюється
у
порядку
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визначеному статтею 172 цього Кодексу, у
редакції, що діяла станом на 31 грудня 2021
року».
-9740- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Норми пункту 172.2 статті 172 цього
Кодексу в редакції, що діє з дати набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень», не застосовуються під час
оподаткування доходів, отриманих платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 статті 172
цього Кодексу або від продажу об’єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
статті 172 цього Кодексу, у разі якщо продаж
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таких об’єктів нерухомості відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» та/або будівництво
цих об’єктів нерухомості розпочато до
набрання чинності таким Законом. В такому
випадку
оподаткування
цих
доходів
здійснюється у порядку, визначеному у пункті
172.2 статті 172 цього Кодексу, у редакції, що
діяла до дати набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень».
-9741- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту: підрозділ 1
доповнити пунктом 19 такого змісту:
«19. Оподаткування доходів отриманих
платником податку від продажу (обміну)
протягом звітного податкового року об'єктів
житлової, нежитлової нерухомості (крім
операцій з відчуження житлової нерухомості
банками в порядку звернення стягнення за
договорами іпотеки, що забезпечують кредит,
наданий в іноземній валюті) та інших об'єктів
зазначених або не зазначених в пункті 172.1
статті 172 Кодексу, продаж яких відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво
яких розпочато до набрання чинності цим
Законом,
здійснюється
у
порядку
визначеному статтею 172 цього Кодексу, у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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редакції, що діяла станом на 1 січня 2021
року.»
-9742- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
підрозділ 1 доповнити пунктом 191 такого
змісту:
«191. Дохід, отриманий платником податку
від продажу протягом звітного податкового
року, який відбувається вперше після
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень», більш як одного (в
тому числі систематично (три та більше рази))
з об'єктів нерухомості та спеціальних
майнових прав на об’єкти, зазначені або не
зазначені в пункті 172.1 статті 172 Кодексу,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу (у редакції, що діяла станом на 1
січня 2021 року).»
-9743- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних

3169

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Норми пункту 172.2 статті 172 цього
Кодексу в редакції, що діє з дати набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» не застосовуються під час
оподаткування доходів, отриманих платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 статті 172
цього Кодексу або від продажу об’єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
статті 172 цього Кодексу, у разі якщо продаж
таких об’єктів нерухомості відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» та/або будівництво
цих об’єктів нерухомості розпочато до
набрання чинності таким Законом. Такі
доходи, що визначені у цьому пункті,
підлягають оподаткуванню відповідно до
пункту 172.2 статті 172 цього Кодексу, у
редакції, що діяла до дати набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень».
-9744- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Підпункт 1 пункт 56 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«у розділі ХХ “Перехідні положення”
новий пункт 18 виключити»;
-9745- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Оподаткування доходів, отриманих
платником податку від продажу більш як
одного з об’єктів нерухомості (крім операцій
з відчуження житлової нерухомості банками в
порядку звернення стягнення за договорами
іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в
іноземній валюті), зазначених у пункті 172.1
статті 172 цього Кодексу, або від продажу
об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті
172.1 цієї статті, продаж яких відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво
яких розпочато до набрання чинності цим
Законом,
здійснюється
у
порядку,
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“18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

визначеному у пункті 172.2 статті 172 цього
Кодексу, у редакції, що діяла станом 31 грудня
2021 року».
-9746- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

19. Норми пункту 172.2 статті 172 цього
Кодексу в редакції, що діє з дати набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень», не застосовуються під час
оподаткування доходів, отриманих платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 статті 172
цього Кодексу або від продажу об’єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
статті 172 цього Кодексу, у разі якщо продаж
таких об’єктів нерухомості відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» та/або будівництво
цих об’єктів нерухомості розпочато до
набрання чинності таким Законом. В такому
випадку
оподаткування
цих
доходів
здійснюється у порядку, визначеному у пункті
172.2 статті 172 цього Кодексу, у редакції, що
діяла до дати набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень».
-9747- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції: «1) підрозділ 1 доповнити
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пунктами 18 та 19 такого змісту: «18. До
загального
місячного
(річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій; 19. Норми
пункту 172.2 статті 172 цього Кодексу в
редакції, що діє з дати набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень», не застосовуються під час
оподаткування доходів, отриманих платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 статті 172
цього Кодексу або від продажу об’єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
статті 172 цього Кодексу, у разі якщо продаж
таких об’єктів нерухомості відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» та/або будівництво
цих об’єктів нерухомості розпочато до
набрання чинності таким Законом. В такому
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випадку
оподаткування
цих
доходів
здійснюється у порядку, визначеному у пункті
172.2 статті 172 цього Кодексу, у редакції, що
діяла до дати набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень».
-9748- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції: «1) підрозділ 1 доповнити
пунктами 18 та 19 такого змісту: «18. До
загального
місячного
(річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від
Фонду
розвитку
інновацій;
19.
Оподаткування
доходів,
отриманих
платником податку від продажу протягом
звітного податкового року більш як одного з
об’єктів нерухомості, зазначених у пункті
172.1 статті 172 цього Кодексу або від
продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного
в пункті 172.1 цієї статті статті 172 цього
Кодексу, якщо їх продаж відбувається вперше
після набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво цих
об’єктів нерухомості розпочато до набрання

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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чинності цим Законом, здійснюється у
порядку, визначеному пунктом 172.2 статті
172 цього Кодексу, у редакції, що діяла станом
31 грудня 2021 року».
-9749- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції: «1) підрозділ 1 доповнити
пунктами 18 та 19 такого змісту: «18. До
загального
місячного
(річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій; 19. Норми
пункту 172.2 статті 172 цього Кодексу в
редакції, що діє з дати набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень», не застосовуються під час
оподаткування доходів, отриманих платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об’єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), зазначених у пункті 172.1 статті 172
цього Кодексу або від продажу об’єкта
нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1
статті 172 цього Кодексу, у разі якщо продаж
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таких об’єктів нерухомості відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» та/або будівництво
цих об’єктів нерухомості розпочато до
набрання чинності таким Законом. В такому
випадку
оподаткування
цих
доходів
здійснюється у порядку, визначеному у пункті
172.2 статті 172 цього Кодексу, у редакції, що
діяла до дати набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень».
-9750- Н.д. Камельчук Ю. О. (р.к. №325)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункт 57 розділу І законопроекту
доповнити новими підпунктами 3 та 4 такого
змісту:
«3) підрозділ 4 доповнити пунктом 56 та 57
такого змісту:
“56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період.
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Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
за «зеленим тарифом» на загальну вартість
реалізованої виробником електричної енергії
за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту.
Положення цього абзацу застосовуються
також у податкових періодах наступних за
періодом визначеним в абзаці першому цього
пункту до повного погашення заборгованості
за електричну енергію за «зеленим тарифом»
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реалізовану в періоді, визначеному в абзаці
першому цього пункту. Сума розрахованого
податкового зобов’язання, що визначається
відповідно до цього пункту відображається
платниками
податку-виробниками
електричної енергії за «зеленим тарифом» в
Розрахунку податкових зобов’язань з податку
на прибуток підприємств, що є невід'ємною
частиною податкової декларації з податку на
прибуток підприємств і затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
Положення
цього
пункту
не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 39-2 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу.
57. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
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затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної
енергії
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію.“ ».
-9751- Н.д. Камельчук Ю. О. (р.к. №325)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

пункту 57 Розділу I законопроекту
доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) Розділ ХХ Податкового кодексу
України доповнити новим підрозділом 94
такого змісту:
“Підрозділ 94. Особливості погашення
заборгованості
на
Оптовому
ринку
електричної енергії України, визначених
Законом України «Про заходи, спрямовані на
погашення заборгованості, що утворилися на
оптовому ринку електричної енергії».
Встановити, що для учасників процедури
погашення заборгованості на Оптовому ринку
електричної енергії України, визначених
Законом України «Про заходи, спрямовані на
погашення заборгованості, що утворилися на
оптовому
ринку
електричної
енергії»
положення цього Кодексу застосовуються з
урахуванням таких особливостей:
1) Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
учасники
процедури
погашення
заборгованості, які є платниками податку на
додану вартість відповідно до розділу V цього
Кодексу, що здійснюють (яким здійснюється)
погашення
заборгованості
за
куповану/продану на оптовому ринку
електричну
енергію
з
використанням
механізмів, передбачених Законом України
«Про заходи, спрямовані на погашення
заборгованості, що утворилися на оптовому
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ринку електричної енергії» (списання,
погашення шляхом взаєморозрахунків за
рахунок
джерел,
не
заборонених
законодавством, переведення боргу та
відступлення права вимоги та розрахунки за
результатами
переведення
боргу
та
відступлення права вимоги), не проводять
нарахування податкових зобов’язань та
податкового кредиту з податку на додану
вартість, і не змінюють склад податкових
зобов'язань та податкового кредиту звітних
податкових періодів платників податку, по
операціях з постачання, передачі, розподілу
електричної енергії, постачання вугілля та/або
продуктів його збагачення товарних позицій
2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, за
якими виникла така заборгованість;
2) Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
фінансовий результат до оподаткування
зменшується
на
суму
кредиторської
заборгованості списаної відповідно до Закону
України «Про заходи, спрямовані на
погашення заборгованості, що утворилися на
оптовому ринку електричної енергії» (крім
учасників процедури визначеної частинами 1,
2 статті 4 Закону України «Про заходи,
спрямовані на погашення заборгованості, що
утворилися на оптовому ринку електричної
енергії»), що врахована при розрахунку
фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку) , визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;
Установити, що у період з дати прийняття
рішення Кабінету Міністрів України про
збільшення статутного фонду та/або капіталу
виробників електричної енергії державної
форми власності та акціонерного товариства,
100 відсотків акцій якого належить державі,
яке здійснює функції оператора системи
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передачі, за рахунок емісії та внесення до
статутного фонду та/або капіталу облігацій
внутрішньої державної позики на суму
заборгованості відповідно до статті 4 Закону
України «Про заходи, спрямовані на
погашення заборгованості, що утворилися на
оптовому ринку електричної енергії» та
протягом п’яти років фінансовий результат до
оподаткування
зменшується
на
суму
кредиторської
заборгованості
списаної
відповідно до Закону України «Про заходи,
спрямовані на погашення заборгованості, що
утворилися на оптовому ринку електричної
енергії», що врахована при розрахунку
фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку) , визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності;
Тимчасово до, 1 січня 2026 року,
фінансовий результат до оподаткування
збільшується на суму списаної дебіторської
заборгованості відповідно до Закону України
«Про заходи, спрямовані на погашення
заборгованості, що утворилися на оптовому
ринку електричної енергії» (крім учасників
процедури визначеної частинами 1, 2 статті 4
Закону України «Про заходи, спрямовані на
погашення заборгованості, що утворилися на
оптовому ринку електричної енергії»), що
врахована при розрахунку фінансового
результату до оподаткування (прибутку або
збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової
звітності у звітному періоді такого списання.
Установити, що у період з дати прийняття
рішення Кабінету Міністрів України про
збільшення статутного фонду та/або капіталу
виробників електричної енергії державної
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форми власності та акціонерного товариства,
100 відсотків акцій якого належить державі,
яке здійснює функції оператора системи
передачі, за рахунок емісії та внесення до
статутного фонду та/або капіталу облігацій
внутрішньої державної позики на суму
заборгованості відповідно до статті 4 Закону
України «Про заходи, спрямовані на
погашення заборгованості, що утворилися на
оптовому ринку електричної енергії» та
протягом п’яти років фінансовий результат до
оподаткування збільшується на суму списаної
дебіторської заборгованості відповідно до
Закону України «Про заходи, спрямовані на
погашення заборгованості, що утворилися на
оптовому ринку електричної енергії», що
врахована при розрахунку фінансового
результату до оподаткування (прибутку або
збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової
звітності у звітному періоді такого списання.
Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
фінансовий результат до оподаткування
зменшується на суму податкових зобов’язань
з податку на додану вартість, що виникли в
зв’язку із застосуванням касового методу та
враховані у звітному періоді при розрахунку
фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку), визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності та списані
разом зі списанням та/або погашенням
дебіторської заборгованості у відповідності
до Закону України «Про заходи, спрямовані
на погашення заборгованості, що утворилися
на оптовому ринку електричної енергії»;
Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
фінансовий результат до оподаткування
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

збільшується на суму податкового кредиту з
податку на додану вартість , що виник в
зв’язку із застосуванням касового методу та
враховані у звітному періоді при розрахунку
фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку), визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності та списані
разом зі списанням та/або погашенням
кредиторської заборгованості у відповідності
до Закону України «Про заходи, спрямовані
на погашення заборгованості, що утворилися
на оптовому ринку електричної енергії».
3) Фінансовий результат до оподаткування
зменшується на суму доходу від погашення
підтвердженої заборгованості за електричну
енергію, що утворилася на оптовому ринку
електричної енергії України у зв’язку з
постачанням до 30 квітня 2015 року включно
електричної енергії споживачам на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях за рахунок джерел, не
заборонених
законодавством
України
відповідно до Закону України «Про заходи,
спрямовані на погашення заборгованості, що
утворилися на оптовому ринку електричної
енергії», що врахований при розрахунку
фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку), визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності.
4) Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
фінансовий результат до оподаткування
зменшується
на
суму
коригування
(зменшення) резерву сумнівних боргів або
резерв
очікуваних
кредитних
збитків
(зменшення корисності активів), що був
сформований відповідно до національних
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положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової
звітності та підлягає коригуванню у зв’язку з
погашенням
заборгованості
за
куповану/продану на оптовому ринку
електричну
енергію
з
використанням
механізмів, передбачених Законом України
«Про заходи, спрямовані на погашення
заборгованості, що утворилася на оптовому
ринку електричної енергії» (погашення
шляхом взаєморозрахунків за рахунок
джерел, не заборонених законодавством,
переведення боргу та відступлення права
вимоги та розрахунки за результатами
переведення боргу та відступлення права
вимоги).».
-9752- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
розділ І проекту після пункту 56
доповнити новим пунктом такого змісту:
"56-1. Абзаци дев’ятий – дванадцятий
пункту 4 розділу XIX "Прикінцеві положення"
виключити
-9753- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Пункт 57 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 3-1) наступного
змісту:
«3-1) підрозділ 4 доповнити пунктом 4
такого змісту:
“4.Тимчасово, до 1 січня 2027 року,
фінансовий результат до оподаткування
податкового
(звітного)
періоду
сільськогосподарських
товаровиробників
зменшується на суму нарахованих доходів від
основної діяльності, що згідно з КВЕД-2010
відноситься до класів 01.47 (розведення
свійської птиці, за виключенням вирощування
курей, одержування яєць курей та діяльності
інкубаторних станцій з вирощування курей),
01.49 (в частині розведення та вирощування
перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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м'яса свійської птиці, за виключенням
виробництва м'яса курей, витоплювання жиру
курей, забою, оброблення та фасування м’яса
курей).
Положення
цього
пункту
розповсюджуються на сільськогосподарських
товаровиробників,
які
відповідають
критеріям, встановленим пунктами 291.4,
291.5-1 статті 291 цього Кодексу
-9754- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 18 підрозділу 1 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України доповнити абзацом такого змісту:
«Оподаткування
доходів
отриманих
платником податку від продажу протягом
звітного
податкового
року
об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), від продажу об'єктів нерухомості, не
зазначених в пункті 172.1 статті 172 Кодексу,
продаж яких відбувається вперше після
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво
яких розпочато до набрання чинності цим
Законом,
здійснюється
у
порядку
визначеному статтею 172 цього Кодексу, у
редакції, що діяла станом на 31 грудня 2020
року.».
-9755- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 9
підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу
України слова «проект» замінити на слова
«проєкт» у відповідних відмінках;
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-9756- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 2 пункту 9
підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт»;
-9757- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 6 пункту 9
підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт»;
-9758- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 7 пункту 9
підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт»;
-9759- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 8 пункту 9
підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт»;
-9760- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Підрозділ 1 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом 19 такого змісту:
"19. До відносин із оподаткування доходів
платників податків отриманих в результаті
продажу об'єктів нерухомості, зазначених у
пункті 172.1 статті 172 цього Кодексу, згідно
договорів укладених до 1 січня 2022 року,
застосовуються положення пункту 172.2
статті 172 цього Кодексу в редакції, що діяла
станом на 1 січня 2021 року."
-9761- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3186

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту: підрозділ 1
доповнити пунктом 19 такого змісту: «19.
Оподаткування доходів отриманих платником
податку від продажу (обміну) протягом
звітного податкового року об'єктів житлової,
нежитлової нерухомості (крім операцій з
відчуження житлової нерухомості банками в
порядку звернення стягнення за договорами
іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в
іноземній валюті) та інших об'єктів
зазначених або не зазначених в пункті 172.1
статті 172 Кодексу, продаж яких відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво
яких розпочато до набрання чинності цим
Законом,
здійснюється
у
порядку
визначеному статтею 172 цього Кодексу, у
редакції, що діяла станом на 1 січня 2021
року.»
-9762- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту: підрозділ 1
доповнити пунктом 191 такого змісту: «191.
Дохід, отриманий платником податку від
продажу протягом звітного податкового року,
який відбувається вперше після набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень», більш як одного (в тому числі
систематично (три та більше рази)) з об'єктів
нерухомості та спеціальних майнових прав на
об’єкти, зазначені або не зазначені в пункті

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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172.1
статті
172
Кодексу,
підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу (у
редакції, що діяла станом на 1 січня 2021
року).»
-9763- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
підрозділ 1 доповнити пунктом 19 такого
змісту:
«19. Оподаткування доходів отриманих
платником податку від продажу (обміну)
протягом звітного податкового року об'єктів
житлової, нежитлової нерухомості (крім
операцій з відчуження житлової нерухомості
банками в порядку звернення стягнення за
договорами іпотеки, що забезпечують кредит,
наданий в іноземній валюті) та інших об'єктів
зазначених або не зазначених в пункті 172.1
статті 172 Кодексу, продаж яких відбувається
вперше після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво
яких розпочато до набрання чинності цим
Законом,
здійснюється
у
порядку
визначеному статтею 172 цього Кодексу, у
редакції, що діяла станом на 1 січня 2021
року.»
-9764- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 1
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «18.
Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
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початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.»
-9765- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

740

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 1
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «19.
У разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 18 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.».
-9766- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Підпункт 1 пункту 57 розділу І
законопроекту (щодо доповнення підрозділу 1
розвідку ХХ «Перехідні положення» пунктом
18) доповнити абзацом третім такого змісту:
«19. До доходів платника податку,
отриманих після набрання чинності цим
Законом, від продажу (міни) об'єктів
нерухомості, зазначених у пункті 172.1 статті
172 Кодексу, які перебували в його власності
станом на 31 грудня 2021 року, або
будівництво яких було розпочато до 31 грудня
2021
року,
застосовується
порядок
оподаткування, визначений статтею 172 цього
Кодексу, у редакції, що діяла станом на 31
грудня 2021 року».
-9767- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

підпункт 1 пункту 57 розділу І проекту
доповнити абзацом такого змісту:
"пункт 14 підрозділу 1 виключити"
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-9768- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

1підпункт 1 пункту 57 розділу І проекту
доповнити абзацами такого змісту:
"підрозділ 1 доповнити пунктом 19 такого
змісту:
"19. Установити, що за результатами 2021
та 2022 років, при реалізації права на
податкову знижку відповідно до положень
статті 166 цього Кодексу, до податкової
знижки платника податку у звітному
податковому році у повному обсязі
включаються витрати на діагностику та
тестування гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
витрати
на
придбання
лікарських засобів та виробів медичного
призначення, необхідних для лікування
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
витрати на вакцинування для профілактики
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а
також витрати на сплату страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій),
сплачених
страховику-резиденту
за
договорами
страхування
на
випадок
захворювання на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2, як такого платника податку, так і
членів
його
сім’ї
першого
ступеня
споріднення"
-9769- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 1 пункту 57 розділу І проекту
доповнити абзацами такого змісту:
"підрозділ 1 доповнити пунктом 20 такого
змісту:
"20. Тимчасово, до 31 грудня 2025 року
(включно), дохід платників податку на доходи
фізичних осіб від надання в оренду або
суборенду (строкове володіння та/або
користування) розташованих в Україні

3190

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

житлових приміщень та/або їх частин,
загальна площа яких не перевищує 400
квадратних метрів, нежитлових приміщень
(споруд, будівель) та/або їх частин, загальна
площа яких не перевищує 900 квадратних
метрів,
оподатковується
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу";
-9770- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 1 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктами 18 та
19 такого змісту:
«18. До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
на доходи фізичних осіб не включаються суми
доходів, отриманих платником податку у
вигляді часткової або повної компенсації
відсоткових (процентних) ставок, яка
виплачується в рамках бюджетної програми
“Забезпечення
функціонування
Фонду
розвитку підприємництва” та державної
програми впровадження фінансово-кредитних
механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України, а також суми коштів, отриманих
платником податку на безповоротній основі
від Фонду розвитку інновацій;
19. Оподаткування доходів отриманих
платником податку від продажу протягом
звітного
податкового
року
об'єктів
нерухомості (крім операцій з відчуження
житлової нерухомості банками в порядку
звернення стягнення за договорами іпотеки,
що забезпечують кредит, наданий в іноземній
валюті), від продажу об'єктів нерухомості, не
зазначених в пункті 172.1 статті 172 Кодексу,
продаж яких відбувається вперше після
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3191

№

741

Редакція, прийнята в першому читанні

2) у підрозділі 2:

Пропозиції та поправки до проекту

щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» або будівництво
яких розпочато до набрання чинності цим
Законом,
здійснюється
у
порядку
визначеному статтею 172 цього Кодексу, у
редакції, що діяла станом 31 грудня 2021
року».
-9771- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
підрозділ 1 доповнити пунктом 191 такого
змісту:
«191. Дохід, отриманий платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року, який відбувається вперше
після набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень», більш як одного (в
тому числі систематично (три та більше рази))
з об'єктів нерухомості та спеціальних
майнових прав на об’єкти, зазначені або не
зазначені в пункті 172.1 статті 172 Кодексу,
підлягає
оподаткуванню
за
ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього
Кодексу (у редакції, що діяла станом на 1
січня 2021 року).»
-9772- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
у пункті 65 цифри “6902 10 00 00; 6902 20
99 00; 6903 90 90 00; 8402 11 00 00; 8402 12 00
00; 8402 19 10 00; 8402 19 90 00; 8402 20 00 00;
8405 10 00 00; 8416 20 80 00; 8417 10 00 00;
8417 20 10 00; 8417 20 90 00; 8417 80 30 00;
8417 80 50 00; 8417 80 70 00; 8418 69 00 90;
8419 31 00 00; 8419 32 00 00; 8419 39 00 10;
8419 39 00 90; 8419 40 00 00; 8419 60 00 00;
8419 89 10 00; 8419 89 30 00; 8419 89 98 00;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

95. У підрозділі 2 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
1) у пункті 23 цифри "2022" замінити
цифрами "2027";
2) у пункті 44:
в абзаці першому цифри та слова "1 січня
2022 року" замінити цифрами та словами "1
січня 2026 року", а слова “надають послуги з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення” замінити словами “надають
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Пропозиції та поправки до проекту

8420
8420
8421
8421
8422
8422
8423
8423
8423
8424
8426
8428
8428
8428
8430
8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8446
8446
8447
8449
8451

10
10
21
39
30
40
30
81
82
81
20
20
33
90
10
41
61
20
21
80
80
20
50
80
20
10
10
10
30
11
13
13
16
19
00
13
30
10
30
20
00
29

10
80
00
80
00
00
00
90
90
91
00
80
00
71
00
00
00
00
00
10
00
00
00
91
00
20
90
30
00
00
31
90
00
40
90
00
00
00
00
20
00
00

00;
90;
00;
10;
10;
10;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8420
8421
8421
8421
8422
8422
8423
8423
8423
8424
8426
8428
8428
8428
8430
8430
8430
8435
8436
8436
8438
8438
8438
8438
8439
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451

10
11
39
39
30
40
81
82
89
81
30
31
39
90
31
49
69
10
29
80
10
30
60
80
30
10
10
10
40
12
13
14
17
19
11
19
40
21
11
20
10
30

30
00
20
80
00
00
10
10
00
99
00
00
20
79
00
00
00
00
00
90
10
00
00
99
00
30
10
70
00
00
35
00
00
70
00
00
00
00
00
80
00
00

00;
00;
00;
90;
91;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8420
8421
8421
8422
8422
8423
8423
8423
8424
8424
8428
8428
8428
8428
8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451

10
19
39
20
30
20
81
82
81
89
20
32
39
90
39
50
10
10
29
10
10
40
80
10
10
10
10
20
80
13
13
15
19
00
12
20
90
29
12
90
21
40

Висновки, обґрунтування

80
70
60
00
00
00
30
90
10
00
20
00
90
90
00
00
00
00
00
00
90
00
10
00
10
40
20
00
00
10
39
00
20
10
00
00
00
00
00
00
00
00

10;
90;
90;
00;
99;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, нараховують плату за
абонентське обслуговування”;
в абзаці другому цифри та слова "1 січня
2022 року" замінити цифрами та словами "1
січня 2026 року";
абзаци четвертий та п’ятий після слів "з
урахуванням усієї суми отриманих коштів"
доповнити словами та цифрами "або інших
видів компенсації відповідно до підпункту
14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу";
3) в абзаці першому пункту 59 цифри “8421
39 20 00” замінити цифрами “8421 39 15 20,
8421 39 25 00;
4) абзац перший пункту 65 викласти в такій
редакції:
"65. Тимчасово, до 1 січня 2025 року,
контролюючий орган за заявою платника
податку надає розстрочення (рівними
частинами) сплати податку на додану вартість
на термін, зазначений у заяві платника
податку, але не більше 24 календарних
місяців, без нарахування процентів, пені та
штрафів, визначених цим Кодексом, при
ввезенні на митну територію України з
поміщенням в митний режим імпорту
обладнання
та
комплектуючих,
що
класифікується
за
такими
товарними
підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД: 6902 10 00
00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00; 8402 11 00 00;
8402 12 00 00; 8402 19 10 00; 8402 19 90 00;
8402 20 00 00; 8405 10 00 00; 8416 20 80 00;
8417 10 00 00; 8417 20 10 00; 8417 20 90 00;
8417 80 30 00; 8417 80 50 00; 8417 80 70 00;
8418 69 00 90; 8419 31 00 00; 8419 32 00 00;
8419 39 00 10; 8419 39 00 90; 8419 40 00 00;
8419 60 00 00; 8419 89 10 00; 8419 89 30 00;
8419 89 98 00; 8420 10 10 00; 8420 10 30 00;
8420 10 89 10; 8420 10 81 00; 8420 10 89 90;
8421 11 00 00; 8421 19 70 90; 8421 21 00 00;
8421 39 15 20; 8421 39 25 00; 8421 39 15 59;
8421 39 35 90; 8421 39 15 91; 8421 39 85 10;
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Пропозиції та поправки до проекту

8451
8451
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8457
8457
8458
8458
8458
8459
8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8464
8464
8465
8465
8465
8465
8468

50
80
10
10
30
21
20
30
10
30
11
19
91
21
39
51
61
70
21
21
31
40
90
30
40
40
50
10
21
29
39
41
91
99
20
10
20
10
91
94
96
20

00
80
00
00
10
00
00
90
10
10
41
00
80
00
00
00
90
00
11
90
00
10
90
90
31
79
19
10
80
98
91
90
20
80
00
00
80
90
90
00
00
00

00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8451
8452
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8457
8457
8458
8458
8458
8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8464
8465
8465
8465
8465
8468

80
21
20
10
30
22
30
90
10
30
11
19
99
29
40
59
69
11
21
29
39
40
20
40
40
40
50
10
29
31
39
49
91
10
30
20
90
91
92
95
99
80

10
00
00
00
90
00
11
20
90
90
49
00
00
00
10
00
10
00
15
10
00
90
00
11
39
90
90
90
10
00
99
10
80
10
00
11
00
10
00
00
00
00

00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
10;
00;

8451
8452
8453
8454
8455
8456
8456
8456
8457
8458
8458
8458
8459
8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8465
8465
8465
8465
8465
8474

80
29
80
20
10
10
30
90
20
11
11
91
10
31
40
61
69
19
21
29
40
90
30
40
40
50
90
21
29
39
41
49
99
10
90
20
10
91
93
95
99
10

Висновки, обґрунтування

30
00
00
00
00
00
19
80
00
20
80
20
00
00
90
10
90
00
19
90
10
10
10
19
71
11
00
10
91
10
10
90
20
90
00
19
10
20
00
00
00
00

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
90;
00;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8421
8422
8422
8423
8423
8423
8423
8423
8424
8424
8426
8428
8428
8428
8430
8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8446
8446
8447
8449
8451

39
30
40
20
81
81
82
89
49
82
20
20
33
90
10
41
61
20
21
80
80
20
50
80
20
10
10
10
30
11
13
13
16
19
00
13
30
10
30
20
00
29

15
00
00
90
21
29
20
20
10
90
00
80
00
71
00
00
00
00
00
10
00
00
00
91
00
20
90
30
00
00
31
90
00
40
90
00
00
00
00
20
00
00

99;
10;
10;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8421
8422
8422
8423
8423
8423
8423
8423
8424
8424
8426
8428
8428
8428
8430
8430
8430
8435
8436
8436
8438
8438
8438
8438
8439
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451

39
30
40
30
81
82
82
89
82
89
30
31
39
90
31
49
69
10
29
80
10
30
60
80
30
10
10
10
40
12
13
14
17
19
11
19
40
21
11
20
10
30

85
00
00
10
80
20
89
80
90
40
00
00
20
79
00
00
00
00
00
90
10
00
00
99
00
30
10
70
00
00
35
00
00
70
00
00
00
00
00
80
00
00

90;
91;
90;
00;
00;
90;
10;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8422
8422
8423
8423
8423
8423
8423
8424
8424
8424
8428
8428
8428
8428
8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451

20
30
20
30
81
82
82
82
49
89
20
32
39
90
39
50
10
10
29
10
10
40
80
10
10
10
10
20
80
13
13
15
19
00
12
20
90
29
12
90
21
40

00
00
10
90
23
81
89
10
90
70
20
00
90
90
00
00
00
00
00
00
90
00
10
00
10
40
20
00
00
10
39
00
20
10
00
00
00
00
00
00
00
00

00;
99;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

3194

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030

20
39
10
10
40
59
80
80
20
40
81
89
89
89
30
49
71
10
30
30
12
13
20
39
22
34
10
20
40
21
39
80
10
20
30
20
10
80
10
10
80
10

00
00
00
00
00
10
19
95
00
00
00
60
97
97
10
00
00
00
10
90
00
80
80
80
10
00
10
80
00
00
13
10
91
99
00
10
10
20
11
90
11
00

00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
20;
90;
00;
00;
10;
00;
00;
10;
90;
90;
90;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;

8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8543
9011
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030

31
80
21
20
51
59
80
80
30
50
82
89
89
10
30
50
71
20
30
30
13
20
31
40
22
50
10
30
11
29
39
80
10
10
10
20
10
80
10
10
80
20

00
10
00
00
00
80
91
99
10
00
00
60
97
00
90
00
00
10
30
90
20
40
00
00
90
20
80
00
00
00
18
90
99
00
10
90
90
30
13
90
19
10

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
30;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
90;
90;
90;
00;
90;
00;
90;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
20;
00;
00;

8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8478
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8504
8504
8504
8514
8514
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011
9013
9013
9024
9024
9024
9030

32
80
29
30
59
80
80
10
30
60
89
89
89
20
41
60
79
20
30
40
13
20
39
21
23
50
20
30
19
31
39
10
20
20
10
80
20
80
10
10
80
20

Висновки, обґрунтування

00
90
00
00
10
11
93
00
90
00
30
97
97
00
00
00
00
90
50
00
40
60
20
00
00
95
10
00
00
00
90
10
91
00
90
00
00
90
19
90
90
30

00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
50;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
90;
90;
00;
00;
90;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8451
8451
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8456
8456
8457
8458
8458
8458
8459
8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8465
8465
8465
8465

50
80
10
10
30
21
11
20
30
90
20
11
11
91
10
31
49
61
69
19
24
31
40
12
30
40
40
50
90
21
29
39
41
49
99
10
90
20
10
91
92
20

00
80
00
00
10
00
90
00
90
00
00
20
80
20
00
00
00
10
90
00
00
00
10
00
10
19
71
11
00
10
91
10
10
90
20
90
00
19
10
20
00
00

00; 8451 80 10 00; 8451
00; 8452 21 00 00; 8452
00; 8453 20 00 00; 8453
10; 8454 10 00 90; 8454
00; 8454 30 90 00; 8455
00; 8455 22 00 00; 8456
00; 8456 12 10 00; 8456
00; 8456 30 11 00; 8456
00; 8456 40 00 00; 8456
00; 8457 10 10 00; 8457
00; 8457 30 10 00; 8457
00; 8458 11 41 00; 8458
00; 8458 19 00 10; 8458
00; 8458 91 80 00; 8458
00; 8459 21 00 00; 8459
00; 8459 39 00 00; 8459
00; 8459 51 00 00; 8459
00; 8459 61 90 00; 8459
00; 8459 70 00 00; 8460
00; 8460 23 00 00; 8460
00; 8460 29 10 00; 8460
00; 8460 39 00 00; 8460
90; 8460 40 90 00; 8460
90; 8460 90 00 90 8461
00; 8461 30 90 00; 8461
00; 8461 40 31 00; 8461
00; 8461 40 79 00; 8461
00; 8461 50 19 00; 8461
00; 8462 10 10 00; 8462
00; 8462 21 80 00; 8462
00; 8462 29 98 00; 8462
00; 8462 39 91 00; 8462
00; 8462 41 90 00; 8462
00; 8462 91 20 00; 8462
00; 8462 99 80 00; 8463
00; 8463 20 00 00; 8463
00; 8464 10 00 00; 8464
00; 8464 20 80 00; 8464
00; 8465 10 90 00; 8465
00; 8465 20 00 10; 8465
00; 8465 20 00 20; 8465
30; 8465 20 00 40; 8465

80
29
80
20
10
11
12
30
50
10
30
11
19
99
29
41
59
69
12
22
29
40
90
20
40
40
40
50
10
29
31
39
49
91
10
30
20
90
91
91
93
94

30
00
00
00
00
10
90
19
00
90
90
49
00
00
00
00
00
10
00
00
90
10
00
00
11
39
90
90
90
10
00
99
10
80
10
00
11
00
10
90
00
00

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
10;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

3195

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

9030 20 91 00; 9030 20 99 00; 9030 31 00 00;
9030 32 00 00; 9030 33 10 00; 9030 33 91 00;
9030 33 99 00; 9030 39 00 00; 9030 40 00 00;
9030 82 00 00; 9030 84 00 00; 9030 89 30 00;
9030 89 90 00; 9031 10 00 00; 9031 20 00 00;
9031 41 00 00; 9031 49 10 00; 9031 49 90 00;
9031 80 32 00; 9031 80 34 00; 9031 80 38 00;
9031 80 91 00; 9031 80 98 00; 9032 10 20 00;
9032 10 81 00; 9032 10 89 00; 9032 20 00 00;
9032 81 00 00; 9032 89 00 00; 7309 00 59 00;
8517 61 00 00; 8517 62 00 00; 8517 70 90 00;
8517 70 19 90; 8507 20 80 90; 8471 41 00 00;
8471 49 00 00; 8471 70 50 00; 8504 40 30 00”
замінити цифрами
“6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90
00; 8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00;
8402 19 90 00; 8402 20 00 00; 8405 10 00 00;
8416 20 80 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00;
8417 20 90 00; 8417 80 30 00; 8417 80 50 00;
8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00;
8419 32 00 00; 8419 39 00 10; 8419 39 00 90;
8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00;
8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 10 10 00;
8420 10 30 00; 8420 10 89 10; 8420 10 81 00;
8420 10 89 90; 8421 11 00 00; 8421 19 70 90;
8421 21 00 00; 8421 39 15 20; 8421 39 25 00;
8421 39 15 59; 8421 39 35 90; 8421 39 15 91;
8421 39 85 10; 8421 39 15 99; 8421 39 85 90;
8422 20 00 00; 8422 30 00 10; 8422 30 00 91;
8422 30 00 99; 8422 40 00 10; 8422 40 00 90;
8423 20 10 00; 8423 20 90 00; 8423 30 10 00;
8423 30 90 00; 8423 81 21 00; 8423 81 80 00;
8423 81 23 00; 8423 81 29 00; 8423 82 20 90;
8423 82 81 00; 8423 82 20 10; 8423 82 89 10;
8423 82 89 90; 8423 89 20 00; 8423 89 80 00;
8424 82 10 00; 8424 49 10 00; 8424 82 90 10;
8424 49 90 00; 8424 82 90 90; 8424 89 40 00;
8424 89 70 00; 8426 20 00 00; 8426 30 00 00;
8428 20 20 00; 8428 20 80 00; 8428 31 00 00;
8428 32 00 00; 8428 33 00 00; 8428 39 20 00;
8428 39 90 00; 8428 90 71 00; 8428 90 79 00;
8428 90 90 00; 8430 10 00 00; 8430 31 00 00;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8465
8465
8465
8468
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011

20
95
99
20
20
39
10
10
40
59
80
80
20
40
81
89
89
89
30
49
71
10
30
30
12
13
20
39
22
34
10
20
30
19
29
39
80
10
20
30
10
80

00
00
00
00
00
00
00
00
00
10
19
95
00
00
00
60
97
97
10
00
00
00
00
00
00
80
80
80
10
00
10
80
80
10
00
18
90
95
99
40
90
00

51;
90;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
10;
50;
00;
00;
10;
00;
10;
91;
90;
90;
90;
90;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8465
8465
8465
8468
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8537
8537
8543
8543
9011
9012

95
20
20
80
31
80
21
20
51
59
80
80
30
50
82
89
89
10
30
50
71
20
30
30
13
20
31
40
22
50
10
30
40
19
31
39
10
10
10
30
20
10

00
00
00
00
00
10
00
00
00
80
91
99
10
00
00
60
97
00
90
00
00
00
00
00
20
40
00
00
90
20
80
80
00
90
00
90
10
98
00
70
10
10

10;
70;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
20;
00;
00;
00;
90;
10;
30;
99;
90;
90;
00;
90;
00;
90;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;

8465
8465
8465
8474
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8478
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8504
8504
8504
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011
9012

20
96
99
10
32
80
29
30
59
80
80
10
30
60
89
89
89
20
41
60
79
20
30
40
13
20
39
21
23
50
20
30
11
21
39
80
10
20
20
10
20
10

00
00
00
00
00
90
00
00
10
11
93
00
90
00
30
70
97
00
00
00
00
00
00
00
40
60
20
00
00
95
10
20
00
00
13
10
91
91
00
10
90
90

59;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
30;
00;
00;
00;
00;
90;
50;
00;
90;
90;
90;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

3196

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8456
8456
8456
8457
8457
8458
8458
8458

39
50
10
10
29
10
10
40
80
10
10
10
10
20
80
13
13
15
19
00
12
20
90
29
12
90
21
40
80
29
80
20
10
11
12
30
50
10
30
11
19
99

00
00
00
00
00
00
90
00
10
00
10
40
20
00
00
10
39
00
20
10
00
00
00
00
00
00
00
00
30
00
00
00
00
10
90
19
00
90
90
49
00
00

00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;

8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8446
8446
8447
8449
8451
8451
8451
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8456
8456
8457
8458
8458
8458
8459

41
61
20
21
80
80
20
50
80
20
10
10
10
30
11
13
13
16
19
00
13
30
10
30
20
00
29
50
80
10
10
30
21
11
20
30
90
20
11
11
91
10

00
00
00
00
10
00
00
00
91
00
20
90
30
00
00
31
90
00
40
90
00
00
00
00
20
00
00
00
80
00
00
10
00
90
00
90
00
00
20
80
20
00

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8430
8430
8435
8436
8436
8438
8438
8438
8438
8439
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451
8451
8452
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8456
8457
8457
8458
8458
8458
8459

49
69
10
29
80
10
30
60
80
30
10
10
10
40
12
13
14
17
19
11
19
40
21
11
20
10
30
80
21
20
10
30
22
12
30
40
10
30
11
19
91
21

Висновки, обґрунтування

00
00
00
00
90
10
00
00
99
00
30
10
70
00
00
35
00
00
70
00
00
00
00
00
80
00
00
10
00
00
00
90
00
10
11
00
10
10
41
00
80
00

00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9013 20 00 00; 9013 80 20 00; 9013 80 30 00;
9013 80 90 00; 9024 10 20 10; 9024 10 40 10;
9024 10 80 00; 9024 10 20 90; 9024 10 40 90;
9024 80 11 00; 9024 80 19 00; 9024 80 90 00;
9030 10 00 00; 9030 20 00 00; 9030 31 00 00;
9030 32 00 00; 9030 33 20 00; 9030 33 30 00;
9030 33 80 00; 9030 39 00 00; 9030 40 00 00;
9030 82 00 00; 9030 84 00 00; 9030 89 30 00;
9030 89 90 00; 9031 10 00 00; 9031 20 00 00;
9031 41 00 00; 9031 49 10 00; 9031 49 90 00;
9031 80 20 10; 9031 80 20 20; 9031 80 80 00;
9031 80 20 90; 9032 10 20 00; 9032 10 80 00;
9032 20 00 00; 9032 81 00 00; 9032 89 00 00;
7309 00 59 00; 8517 61 00 00; 8517 62 00 00;
8517 70 00 90; 8517 70 00 19; 8507 20 80 90;
8471 41 00 00; 8471 49 00 00; 8471 70 50 00;
8504 40 30 00";
5) доповнити пунктом 80 такого змісту:
"80. Суми податку на додану вартість,
сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням
товарів/послуг, зазначені в податкових
накладних / розрахунках коригування до
таких
податкових
накладних,
які
зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових
накладних, та які до набрання чинності
Законом України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень” протягом 1095 календарних днів
з дати їх складання не були включені до
податкового кредиту, включаються до
податкового
кредиту
протягом
365
календарних днів з дати набрання чинності
вказаним Законом, але не пізніше 1095
календарного дня з дати складання таких
податкових
накладних
/
розрахунків
коригування до таких податкових накладних.
Платники податку, які застосовують
касовий метод податкового обліку, суми
податку,
зазначені
в
податкових
накладних/розрахунках коригування до таких

3197

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8464
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8474
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8478
8479
8479

29
41
59
69
12
22
29
40
90
20
40
40
40
50
10
29
31
39
49
91
10
30
20
90
91
91
93
94
20
96
99
10
32
80
29
30
59
80
80
10
30
60

00
00
00
10
00
00
90
10
00
00
11
39
90
90
90
10
00
99
10
80
10
00
11
00
10
90
00
00
00
00
00
00
00
90
00
00
10
11
93
00
90
00

00; 8459 31 00 00; 8459 39 00 00;
00; 8459 49 00 00; 8459 51 00 00;
00; 8459 61 10 00; 8459 61 90 00;
00; 8459 69 90 00; 8459 70 00 00;
10; 8460 19 00 00; 8460 23 00 00;
00; 8460 24 00 00; 8460 29 10 00;
00; 8460 31 00 00; 8460 39 00 00;
10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00;
10; 8460 12 00 90; 8460 90 00 90
00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00;
00; 8461 40 19 00; 8461 40 31 00;
00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00;
00; 8461 50 11 00; 8461 50 19 00;
00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00;
00; 8462 21 10 00; 8462 21 80 00;
00; 8462 29 91 00; 8462 29 98 00;
00; 8462 39 10 00; 8462 39 91 00;
00; 8462 41 10 00; 8462 41 90 00;
00; 8462 49 90 00; 8462 91 20 00;
00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00;
00; 8463 10 90 00; 8463 20 00 00;
00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00;
00; 8464 20 19 00; 8464 20 80 00;
00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00;
00; 8465 91 20 00; 8465 20 00 10;
00; 8465 92 00 00; 8465 20 00 20;
00; 8465 20 00 30; 8465 20 00 40;
00; 8465 20 00 51; 8465 95 00 10;
59; 8465 95 00 90; 8465 20 00 70;
00; 8465 99 00 10; 8465 20 00 90;
90; 8468 20 00 00; 8468 80 00 00;
00; 8474 20 00 00; 8474 31 00 00;
00; 8474 39 00 00; 8474 80 10 00;
00; 8475 10 00 00; 8475 21 00 00;
00; 8477 10 00 00; 8477 20 00 00;
00; 8477 40 00 00; 8477 51 00 00;
10; 8477 59 10 90; 8477 59 80 00;
00; 8477 80 19 00; 8477 80 91 00;
00; 8477 80 95 00; 8477 80 99 00;
00; 8479 20 00 00; 8479 30 10 00;
00; 8479 40 00 00; 8479 50 00 00;
00; 8479 81 00 00; 8479 82 00 00;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту у зв’язку з
відсутністю фактів списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 60 календарних днів з дати такого
списання, надання інших видів компенсацій.
У разі зупинення реєстрації податкових
накладних / розрахунків коригування до таких
податкових накладних в Єдиному реєстрі
податкових накладних, зазначених у абзаці
першому цього пункту, згідно з пунктом
201.16 статті 201 цього Кодексу перебіг
строку 365 календарних днів переривається на
період зупинення реєстрації таких податкових
накладних / розрахунків коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних".

3198

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8504
8504
8504
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
9032
8517

89
89
89
20
41
60
79
20
30
40
13
20
39
21
23
50
20
30
11
21
39
80
10
20
20
10
20
10
80
10
10
80
31
33
40
89
20
49
80
10
89
62

30
70
97
00
00
00
00
00
00
00
40
60
20
00
00
95
10
20
00
00
13
10
91
91
00
10
90
90
30
40
40
90
00
30
00
30
00
90
80
80
00
00

00;
00;
30;
00;
00;
00;
00;
90;
50;
00;
90;
90;
90;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8479
8479
8479
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011
9013
9013
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
7309
8517

89
89
89
30
49
71
10
30
30
12
13
20
39
22
34
10
20
30
19
29
39
80
10
20
30
10
80
20
80
10
80
10
32
33
82
89
41
80
80
20
00
70

60
97
97
10
00
00
00
00
00
00
80
80
80
10
00
10
80
80
10
00
18
90
95
99
40
90
00
00
90
80
11
00
00
80
00
90
00
20
20
00
59
00

10;
10;
50;
00;
00;
10;
00;
10;
91;
90;
90;
90;
90;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
90;
00;
00;
90;

8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8537
8537
8543
8543
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
9032
8517
8517

89
89
10
30
50
71
20
30
30
13
20
31
40
22
50
10
30
40
19
31
39
10
10
10
30
20
10
80
10
10
80
20
33
39
84
10
49
80
10
81
61
70

Висновки, обґрунтування

60
97
00
90
00
00
00
00
00
20
40
00
00
90
20
80
80
00
90
00
90
10
98
00
70
10
10
20
20
20
19
00
20
00
00
00
10
20
20
00
00
00

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

90;
20;
00;
00;
00;
90;
10;
30;
99;
90;
90;
00;
90;
00;
90;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
20;
00;
00;
00;
19;

3199

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00;
8471 70 50 00; 8504 40 30 00”;
-9773- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
пп. 2 п. 57 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
95. У підрозділі 2 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
1) у пункті 23 цифри "2022" замінити
цифрами "2027";
2) у пункті 44:
в абзацах першому та другому слова та
цифри "1 січня 2022 року" замінити словами
та цифрами "1 січня 2026 року";
в абзаці першому слова “надають послуги
з централізованого водопостачання та
водовідведення” замінити словами “надають
послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, нараховують плату за
абонентське обслуговування”;
абзац четвертий та п’ятий після слів "з
урахуванням усієї суми отриманих коштів"
доповнити словами та цифрами "або інших
видів компенсації відповідно до підпункту
14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу";
3) у пункті 59 цифри “8421 39 20 00”
замінити цифрами “8421 39 15 20, 8421 39 25
00;
4) абзац перший пункту 65 викласти в такій
редакції:
"65. Тимчасово, до 1 січня 2025 року,
контролюючий орган за заявою платника
податку надає розстрочення (рівними
частинами) сплати податку на додану вартість
на термін, зазначений у заяві платника
податку, але не більше 24 календарних
місяців, без нарахування процентів, пені та
штрафів, визначених цим Кодексом, при
ввезенні на митну територію України з
поміщенням в митний режим імпорту
обладнання
та
комплектуючих,
що
класифікується
за
такими
товарними

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

3200

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД: 6902 10 00
00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00; 8402 11 00 00;
8402 12 00 00; 8402 19 10 00; 8402 19 90 00;
8402 20 00 00; 8405 10 00 00; 8416 20 80 00;
8417 10 00 00; 8417 20 10 00; 8417 20 90 00;
8417 80 30 00; 8417 80 50 00; 8417 80 70 00;
8418 69 00 90; 8419 31 00 00; 8419 32 00 00;
8419 39 00 10; 8419 39 00 90; 8419 40 00 00;
8419 60 00 00; 8419 89 10 00; 8419 89 30 00;
8419 89 98 00; 8420 10 10 00; 8420 10 30 00;
8420 10 89 10; 8420 10 81 00; 8420 10 89 90;
8421 11 00 00; 8421 19 70 90; 8421 21 00 00;
8421 39 15 20; 8421 39 25 00; 8421 39 15 59;
8421 39 35 90; 8421 39 15 91; 8421 39 85 10;
8421 39 15 99; 8421 39 85 90; 8422 20 00 00;
8422 30 00 10; 8422 30 00 91; 8422 30 00 99;
8422 40 00 10; 8422 40 00 90; 8423 20 10 00;
8423 20 90 00; 8423 30 10 00; 8423 30 90 00;
8423 81 21 00; 8423 81 80 00; 8423 81 23 00;
8423 81 29 00; 8423 82 20 90; 8423 82 81 00;
8423 82 20 10; 8423 82 89 10; 8423 82 89 90;
8423 89 20 00; 8423 89 80 00; 8424 82 10 00;
8424 49 10 00; 8424 82 90 10; 8424 49 90 00;
8424 82 90 90; 8424 89 40 00; 8424 89 70 00;
8426 20 00 00; 8426 30 00 00; 8428 20 20 00;
8428 20 80 00; 8428 31 00 00; 8428 32 00 00;
8428 33 00 00; 8428 39 20 00; 8428 39 90 00;
8428 90 71 00; 8428 90 79 00; 8428 90 90 00;
8430 10 00 00; 8430 31 00 00; 8430 39 00 00;
8430 41 00 00; 8430 49 00 00; 8430 50 00 00;
8430 61 00 00; 8430 69 00 00; 8434 10 00 00;
8434 20 00 00; 8435 10 00 00; 8436 10 00 00;
8436 21 00 00; 8436 29 00 10; 8436 29 00 90;
8436 80 10 00; 8436 80 90 00; 8437 10 00 00;
8437 80 00 00; 8438 10 10 00; 8438 10 90 00;
8438 20 00 00; 8438 30 00 00; 8438 40 00 00;
8438 50 00 00; 8438 60 00 00; 8438 80 10 00;
8438 80 91 00; 8438 80 99 00; 8439 10 00 00;
8439 20 00 00; 8439 30 00 00; 8440 10 10 00;
8440 10 20 00; 8440 10 30 00; 8440 10 40 00;
8440 10 90 00; 8441 10 10 00; 8441 10 20 00;
8441 10 30 00; 8441 10 70 00; 8441 20 00 00;

3201

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8441
8443
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8446
8446
8447
8449
8451
8451
8451
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8456
8456
8457
8458
8458
8458
8459
8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461

30
11
13
13
16
19
00
13
30
10
30
20
00
29
50
80
10
10
30
21
11
20
30
90
20
11
11
91
10
31
49
61
69
19
24
31
40
12
30
40
40
50

00
00
31
90
00
40
90
00
00
00
00
20
00
00
00
80
00
00
10
00
90
00
90
00
00
20
80
20
00
00
00
10
90
00
00
00
10
00
10
19
71
11

00; 8441 40 00 00; 8441
00; 8443 12 00 00; 8443
00; 8443 13 35 00; 8443
00; 8443 14 00 00; 8443
00; 8443 17 00 00; 8443
00; 8443 19 70 00; 8444
00; 8445 11 00 00; 8445
00; 8445 19 00 00; 8445
00; 8445 40 00 00; 8445
00; 8446 21 00 00; 8446
00; 8447 11 00 00; 8447
00; 8447 20 80 00; 8447
00; 8451 10 00 00; 8451
00; 8451 30 00 00; 8451
00; 8451 80 10 00; 8451
00; 8452 21 00 00; 8452
00; 8453 20 00 00; 8453
10; 8454 10 00 90; 8454
00; 8454 30 90 00; 8455
00; 8455 22 00 00; 8456
00; 8456 12 10 00; 8456
00; 8456 30 11 00; 8456
00; 8456 40 00 00; 8456
00; 8457 10 10 00; 8457
00; 8457 30 10 00; 8457
00; 8458 11 41 00; 8458
00; 8458 19 00 10; 8458
00; 8458 91 80 00; 8458
00; 8459 21 00 00; 8459
00; 8459 39 00 00; 8459
00; 8459 51 00 00; 8459
00; 8459 61 90 00; 8459
00; 8459 70 00 00; 8460
00; 8460 23 00 00; 8460
00; 8460 29 10 00; 8460
00; 8460 39 00 00; 8460
90; 8460 40 90 00; 8460
90; 8460 90 00 90 8461
00; 8461 30 90 00; 8461
00; 8461 40 31 00; 8461
00; 8461 40 79 00; 8461
00; 8461 50 19 00; 8461

80
13
13
15
19
00
12
20
90
29
12
90
21
40
80
29
80
20
10
11
12
30
50
10
30
11
19
99
29
41
59
69
12
22
29
40
90
20
40
40
40
50

Висновки, обґрунтування

00
10
39
00
20
10
00
00
00
00
00
00
00
00
30
00
00
00
00
10
90
19
00
90
90
49
00
00
00
00
00
10
00
00
90
10
00
00
11
39
90
90

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
10;
10;
00;
00;
00;
00;
00;

3202

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8468
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502

90
21
29
39
41
49
99
10
90
20
10
91
92
20
20
95
99
20
20
39
10
10
40
59
80
80
20
40
81
89
89
89
30
49
71
10
30
30
12
13
20
39

00
10
91
10
10
90
20
90
00
19
10
20
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
10
19
95
00
00
00
60
97
97
10
00
00
00
00
00
00
80
80
80

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
30;
51;
90;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
10;
50;
00;
00;
10;
00;
10;
91;
90;
90;
90;
90;

8462
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8464
8464
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8468
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502

10
21
29
39
41
91
99
20
10
20
10
20
20
20
95
20
20
80
31
80
21
20
51
59
80
80
30
50
82
89
89
10
30
50
71
20
30
30
13
20
31
40

10
80
98
91
90
20
80
00
00
80
90
00
00
00
00
00
00
00
00
10
00
00
00
80
91
99
10
00
00
60
97
00
90
00
00
00
00
00
20
40
00
00

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
20;
40;
10;
70;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
20;
00;
00;
00;
90;
10;
30;
99;
90;
90;
00;
90;

8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8464
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8474
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8478
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8504

10
29
31
39
49
91
10
30
20
90
91
91
93
94
20
96
99
10
32
80
29
30
59
80
80
10
30
60
89
89
89
20
41
60
79
20
30
40
13
20
39
21

Висновки, обґрунтування

90
10
00
99
10
80
10
00
11
00
10
90
00
00
00
00
00
00
00
90
00
00
10
11
93
00
90
00
30
70
97
00
00
00
00
00
00
00
40
60
20
00

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
59;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
30;
00;
00;
00;
00;
90;
50;
00;
90;
90;
90;
00;

3203

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8504 22 10 00; 8504 22 90 00; 8504 23 00 00;
8504 34 00 00; 8504 50 20 90; 8504 50 95 90;
8514 10 10 00; 8514 10 80 00; 8514 20 10 00;
8514 20 80 00; 8514 30 80 10; 8514 30 20 00;
8514 30 80 90; 8514 40 00 00; 8515 11 00 00;
8515 19 10 00; 8515 19 90 00; 8515 21 00 00;
8515 29 00 00; 8515 31 00 00; 8515 39 13 00;
8515 39 18 00; 8515 39 90 00; 8515 80 10 00;
8515 80 90 00; 8537 10 10 00; 8537 10 91 00;
8537 10 95 00; 8537 10 98 90; 8537 20 91 00;
8537 20 99 00; 8543 10 00 00; 8543 20 00 00;
8543 30 40 00; 8543 30 70 00; 9011 10 10 00;
9011 10 90 00; 9011 20 10 00; 9011 20 90 00;
9011 80 00 00; 9012 10 10 00; 9012 10 90 00;
9013 20 00 00; 9013 80 20 00; 9013 80 30 00;
9013 80 90 00; 9024 10 20 10; 9024 10 40 10;
9024 10 80 00; 9024 10 20 90; 9024 10 40 90;
9024 80 11 00; 9024 80 19 00; 9024 80 90 00;
9030 10 00 00; 9030 20 00 00; 9030 31 00 00;
9030 32 00 00; 9030 33 20 00; 9030 33 30 00;
9030 33 80 00; 9030 39 00 00; 9030 40 00 00;
9030 82 00 00; 9030 84 00 00; 9030 89 30 00;
9030 89 90 00; 9031 10 00 00; 9031 20 00 00;
9031 41 00 00; 9031 49 10 00; 9031 49 90 00;
9031 80 20 10; 9031 80 20 20; 9031 80 80 00;
9031 80 20 90; 9032 10 20 00; 9032 10 80 00;
9032 20 00 00; 9032 81 00 00; 9032 89 00 00;
7309 00 59 00; 8517 61 00 00; 8517 62 00 00;
8517 70 00 90; 8517 70 00 19; 8507 20 80 90;
8471 41 00 00; 8471 49 00 00; 8471 70 50 00;
8504 40 30 00"
5) доповнити пунктом 80 такого змісту:
"80. Суми податку на додану вартість,
сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням
товарів/послуг, зазначені в податкових
накладних / розрахунках коригування до
таких
податкових
накладних,
які
зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових
накладних, та які до набрання чинності
Законом України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо

3204

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень” протягом 1095 календарних днів
з дати їх складання не були включені до
податкового кредиту, включаються до
податкового
кредиту
протягом
365
календарних днів з дати набрання чинності
вказаним Законом, але не пізніше 1095
календарного дня з дати складання таких
податкових
накладних
/
розрахунків
коригування до таких податкових накладних.
Платники податку, які застосовують
касовий метод податкового обліку, суми
податку,
зазначені
в
податкових
накладних/розрахунках коригування до таких
податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту у зв’язку з
відсутністю фактів списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 60 календарних днів з дати такого
списання, надання інших видів компенсацій.
У разі зупинення реєстрації податкових
накладних / розрахунків коригування до таких
податкових накладних в Єдиному реєстрі
податкових накладних, зазначених у абзаці
першому цього пункту, згідно з пунктом
201.16 статті 201 цього Кодексу перебіг
строку 365 календарних днів переривається на
період зупинення реєстрації таких податкових
накладних / розрахунків коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9774- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«у пункті 23 цифри «2022» замінити
цифрами «2027»;
-9775- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту: «у пункті 23 цифри
«2022» замінити цифрами «2027».
-9776- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«у пункті 23 цифри «2022» замінити
цифрами «2027».
-9777- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

"65. Тимчасово, до 1 січня 2022 року,
контролюючий орган за заявою платника
податку надає розстрочення (рівними
частинами) сплати податку на додану вартість
на термін, зазначений у заяві платника
податку, але не більше 24 календарних
місяців, без нарахування процентів, пені та
штрафів, визначених цим Кодексом, при
ввезенні на митну територію України з
поміщенням в митний режим імпорту
обладнання
та
комплектуючих,
що
класифікується
за
такими
товарними
підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД:
6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00;
8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00;
8402 19 90 00; 8402 20 00 00; 8405 10 00 00;
8416 20 80 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00;
8417 20 90 00; 8417 80 30 00; 8417 80 50 00;
8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00;
8419 32 00 00; 8419 39 00 10; 8419 39 00 90;
8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00;
8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 10 10 00;
8420 10 30 00; 8420 10 89 10; 8420 10 81 00;
8420 10 89 90; 8421 11 00 00; 8421 19 70 90;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8421
8421
8421
8422
8422
8423
8423
8423
8423
8423
8424
8424
8424
8428
8428
8428
8428
8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8445
8446
8447

21
39
39
20
30
20
30
81
82
82
82
49
89
20
32
39
90
39
50
10
10
29
10
10
40
80
10
10
10
10
20
80
13
13
15
19
00
12
20
90
29
12

00
15
85
00
00
10
90
23
81
89
10
90
70
20
00
90
90
00
00
00
00
00
00
90
00
10
00
10
40
20
00
00
10
39
00
20
10
00
00
00
00
00

00;
59;
10;
00;
99;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8421
8421
8421
8422
8422
8423
8423
8423
8423
8423
8424
8424
8426
8428
8428
8428
8430
8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8446
8446
8447

39
39
39
30
40
20
81
81
82
89
49
82
20
20
33
90
10
41
61
20
21
80
80
20
50
80
20
10
10
10
30
11
13
13
16
19
00
13
30
10
30
20

15
35
15
00
00
90
21
29
20
20
10
90
00
80
00
71
00
00
00
00
00
10
00
00
00
91
00
20
90
30
00
00
31
90
00
40
90
00
00
00
00
20

20;
90;
99;
10;
10;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8421
8421
8421
8422
8422
8423
8423
8423
8423
8423
8424
8424
8426
8428
8428
8428
8430
8430
8430
8435
8436
8436
8438
8438
8438
8438
8439
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8445
8445
8445
8446
8447
8447

39
39
39
30
40
30
81
82
82
89
82
89
30
31
39
90
31
49
69
10
29
80
10
30
60
80
30
10
10
10
40
12
13
14
17
19
11
19
40
21
11
20

Висновки, обґрунтування

25
15
85
00
00
10
80
20
89
80
90
40
00
00
20
79
00
00
00
00
00
90
10
00
00
99
00
30
10
70
00
00
35
00
00
70
00
00
00
00
00
80

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

00;
91;
90;
91;
90;
00;
00;
90;
10;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
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8447
8451
8451
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8456
8456
8456
8457
8457
8458
8458
8458
8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8464
8465

90
21
40
80
29
80
20
10
11
12
30
50
10
30
11
19
99
29
41
59
69
12
22
29
40
90
20
40
40
40
50
10
29
31
39
49
91
10
30
20
90
91

00
00
00
30
00
00
00
00
10
90
19
00
90
90
49
00
00
00
00
00
10
00
00
90
10
00
00
11
39
90
90
90
10
00
99
10
80
10
00
11
00
10

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

00; 8449 00 00 00; 8451 10 00 00;
00; 8451 29 00 00; 8451 30 00 00;
00; 8451 50 00 00; 8451 80 10 00;
00; 8451 80 80 00; 8452 21 00 00;
00; 8453 10 00 00; 8453 20 00 00;
00; 8454 10 00 10; 8454 10 00 90;
00; 8454 30 10 00; 8454 30 90 00;
00; 8455 21 00 00; 8455 22 00 00;
00; 8456 11 90 00; 8456 12 10 00;
00; 8456 20 00 00; 8456 30 11 00;
00; 8456 30 90 00; 8456 40 00 00;
00; 8456 90 00 00; 8457 10 10 00;
00; 8457 20 00 00; 8457 30 10 00;
00; 8458 11 20 00; 8458 11 41 00;
00; 8458 11 80 00; 8458 19 00 10;
90; 8458 91 20 00; 8458 91 80 00;
00; 8459 10 00 00; 8459 21 00 00;
00; 8459 31 00 00; 8459 39 00 00;
00; 8459 49 00 00; 8459 51 00 00;
00; 8459 61 10 00; 8459 61 90 00;
00; 8459 69 90 00; 8459 70 00 00;
10; 8460 19 00 00; 8460 23 00 00;
00; 8460 24 00 00; 8460 29 10 00;
00; 8460 31 00 00; 8460 39 00 00;
10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00;
10; 8460 12 00 90; 8460 90 00 90
00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00;
00; 8461 40 19 00; 8461 40 31 00;
00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00;
00; 8461 50 11 00; 8461 50 19 00;
00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00;
00; 8462 21 10 00; 8462 21 80 00;
00; 8462 29 91 00; 8462 29 98 00;
00; 8462 39 10 00; 8462 39 91 00;
00; 8462 41 10 00; 8462 41 90 00;
00; 8462 49 90 00; 8462 91 20 00;
00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00;
00; 8463 10 90 00; 8463 20 00 00;
00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00;
00; 8464 20 19 00; 8464 20 80 00;
00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00;
00; 8465 91 20 00; 8465 20 00 10;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8465
8465
8465
8465
8465
8465
8474
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8478
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8504
8504
8504
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543

91
93
94
20
96
99
10
32
80
29
30
59
80
80
10
30
60
89
89
89
20
41
60
79
20
30
40
13
20
39
21
23
50
20
30
11
21
39
80
10
20
20

90
00
00
00
00
00
00
00
90
00
00
10
11
93
00
90
00
30
70
97
00
00
00
00
00
00
00
40
60
20
00
00
95
10
20
00
00
13
10
91
91
00

00;
00;
00;
59;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
30;
00;
00;
00;
00;
90;
50;
00;
90;
90;
90;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8465
8465
8465
8465
8465
8468
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543

92
20
20
95
99
20
20
39
10
10
40
59
80
80
20
40
81
89
89
89
30
49
71
10
30
30
12
13
20
39
22
34
10
20
30
19
29
39
80
10
20
30

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
10
19
95
00
00
00
60
97
97
10
00
00
00
00
00
00
80
80
80
10
00
10
80
80
10
00
18
90
95
99
40

00;
30;
51;
90;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
10;
50;
00;
00;
10;
00;
10;
91;
90;
90;
90;
90;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8465
8465
8465
8465
8465
8468
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479
8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8537
8537
8543
8543

20
20
95
20
20
80
31
80
21
20
51
59
80
80
30
50
82
89
89
10
30
50
71
20
30
30
13
20
31
40
22
50
10
30
40
19
31
39
10
10
10
30

Висновки, обґрунтування

00
00
00
00
00
00
00
10
00
00
00
80
91
99
10
00
00
60
97
00
90
00
00
00
00
00
20
40
00
00
90
20
80
80
00
90
00
90
10
98
00
70

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

20;
40;
10;
70;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
20;
00;
00;
00;
90;
10;
30;
99;
90;
90;
00;
90;
00;
90;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

9011 10 10 00; 9011 10 90 00; 9011 20 10 00;
9011 20 90 00; 9011 80 00 00; 9012 10 10 00;
9012 10 90 00; 9013 20 00 00; 9013 80 20 00;
9013 80 30 00; 9013 80 90 00; 9024 10 20 10;
9024 10 40 10; 9024 10 80 00; 9024 10 20 90;
9024 10 40 90; 9024 80 11 00; 9024 80 19 00;
9024 80 90 00; 9030 10 00 00; 9030 20 00 00;
9030 31 00 00; 9030 32 00 00; 9030 33 20 00;
9030 33 30 00; 9030 33 80 00; 9030 39 00 00;
9030 40 00 00; 9030 82 00 00; 9030 84 00 00;
9030 89 30 00; 9030 89 90 00; 9031 10 00 00;
9031 20 00 00; 9031 41 00 00; 9031 49 10 00;
9031 49 90 00; 9031 80 20 10; 9031 80 20 20;
9031 80 80 00; 9031 80 20 90; 9032 10 20 00;
9032 10 80 00; 9032 20 00 00; 9032 81 00 00;
9032 89 00 00; 7309 00 59 00; 8517 61 00 00;
8517 62 00 00; 8517 70 00 90; 8517 70 00 19;
8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00;
8471 70 50 00; 8504 40 30 00"
-9778- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
у пункті 23 цифри «2022» замінити
цифрами «2027»;
-9779- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«у пункті 23 цифри «2022» замінити
цифрами «2027».
-9780- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Підпункт 2 пункту 57 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «2) у
підрозділі 2: пункт 23 викласти в такій
редакції: «23. Тимчасово до 1 січня 2027 року
від оподаткування податком на додану
вартість звільняються операції з постачання, у
тому числі операції з імпорту відходів та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3210

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

брухту чорних і кольорових металів, а також
паперу та картону для утилізації (макулатури
та відходів) товарної позиції 4707 згідно з
УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту
чорних і кольорових металів затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Операції з
вивезення в митному режимі експорту
товарів, зазначених у цьому пункті,
звільняються від оподаткування податком на
додану вартість.».
-9781- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
В абзаці першому пункту 65 підрозділу 2
розділу XX «Перехідні положення»
цифри «2022 року» замінити на цифри
«2025 року».
65. Тимчасово, до 1 січня 2025 року,
контролюючий орган за заявою платника
податку надає розстрочення (рівними
частинами) сплати податку на додану вартість
на термін, зазначений у заяві платника
податку, але не більше 24 календарних
місяців, без нарахування процентів, пені та
штрафів, визначених цим Кодексом, при
ввезенні на митну територію України з
поміщенням в митний режим імпорту
обладнання
та
комплектуючих,
що
класифікується
за
такими
товарними
підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД: 6902 10 00
00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00; 8402 11 00 00;
8402 12 00 00; 8402 19 10 00; 8402 19 90 00;
8402 20 00 00; 8405 10 00 00; 8416 20 80 00;
8417 10 00 00; 8417 20 10 00; 8417 20 90 00;
-9782- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
у пункті 23 цифри «2022» замінити
цифрами «2027»;
-9783- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3211

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту: «у пункті 23 цифри
«2022» замінити цифрами «2027». .
-9784- Н.д. Камельчук Ю. О. (р.к. №325)
підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту:
«у пункті 44:
1) слова та цифри «до 1 січня 2022 року»
замінити на «до 1 січня 2026 року»;
2) у абзацах четвертому та п’ятому після
слів «суми отриманих коштів» доповнити
словами «або інших видів компенсації
відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1
статті 14 цього Кодексу.».
-9785- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«пункт 44 викласти в такій редакції:
«44. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники
податку,
які
здійснюють
постачання, передачу, розподіл електричної
та/або теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів в
процесі функціонування ринку електричної
енергії та/або послуги, що постачаються
учасниками ринку електричної енергії
відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії», постачання вугілля
та/або продуктів його збагачення товарних
позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
визначають дату виникнення податкових
зобов'язань та податкового кредиту за
касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на
операції, за якими дата виникнення першої з
подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2026 року.
У разі якщо операції, визначені цим
пунктом, мають безперервний або ритмічний
характер постачання, платники податку:
покупцям - платникам податку - можуть
складати не пізніше останнього дня місяця, в
якому отримано кошти, зведені податкові
накладні на кожного платника податку, з яким
постачання мають такий характер, з
урахуванням усієї суми отриманих коштів або
інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим
платниками податку, - можуть складати не
пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти, зведену податкову накладну
з урахуванням усієї суми отриманих коштів
або інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту ритмічним
характером
постачання
вважається
постачання товарів/послуг одному покупцю
два та більше разів на місяць».
-9786- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«пункт 44 викласти в такій редакції:
«44. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники
податку,
які
здійснюють
постачання, передачу, розподіл електричної
та/або теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів в
процесі функціонування ринку електричної
енергії та/або послуги, що постачаються
учасниками ринку електричної енергії
відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії», постачання вугілля

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

та/або продуктів його збагачення товарних
позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
визначають дату виникнення податкових
зобов'язань та податкового кредиту за
касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на
операції, за якими дата виникнення першої з
подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та
у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2026 року.
У разі якщо операції, визначені цим
пунктом, мають безперервний або ритмічний
характер постачання, платники податку:
покупцям - платникам податку - можуть
складати не пізніше останнього дня місяця, в
якому отримано кошти, зведені податкові
накладні на кожного платника податку, з яким
постачання мають такий характер, з
урахуванням усієї суми отриманих коштів або
інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим
платниками податку, - можуть складати не
пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти, зведену податкову накладну
з урахуванням усієї суми отриманих коштів
або інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту ритмічним
характером
постачання
вважається
постачання товарів/послуг одному покупцю
два та більше разів на місяць».
-9787- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«пункт 44 викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«44. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники
податку,
які
здійснюють
постачання, передачу, розподіл електричної
та/або теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів в
процесі функціонування ринку електричної
енергії та/або послуги, що постачаються
учасниками ринку електричної енергії
відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії», постачання вугілля
та/або продуктів його збагачення товарних
позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
визначають дату виникнення податкових
зобов'язань та податкового кредиту за
касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на
операції, за якими дата виникнення першої з
подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та
у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2026 року.
У разі якщо операції, визначені цим
пунктом, мають безперервний або ритмічний
характер постачання, платники податку:
покупцям - платникам податку - можуть
складати не пізніше останнього дня місяця, в
якому отримано кошти, зведені податкові
накладні на кожного платника податку, з яким
постачання мають такий характер, з
урахуванням усієї суми отриманих коштів або
інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця.
покупцям - особам, не зареєстрованим
платниками податку, - можуть складати не
пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти, зведену податкову накладну
з урахуванням усієї суми отриманих коштів
або інших видів компенсації відповідно до
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту ритмічним
характером
постачання
вважається
постачання товарів/послуг одному покупцю
два та більше разів на місяць».
-9788- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«пункт 44 викласти в такій редакції:
«44. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники
податку,
які
здійснюють
постачання, передачу, розподіл електричної
та/або теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів в
процесі функціонування ринку електричної
енергії та/або послуги, що постачаються
учасниками ринку електричної енергії
відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії», постачання вугілля
та/або продуктів його збагачення товарних
позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
визначають дату виникнення податкових
зобов'язань та податкового кредиту за
касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на
операції, за якими дата виникнення першої з
подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та
у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2026 року.
У разі якщо операції, визначені цим
пунктом, мають безперервний або ритмічний
характер постачання, платники податку:
покупцям - платникам податку - можуть
складати не пізніше останнього дня місяця, в
якому отримано кошти, зведені податкові
накладні на кожного платника податку, з яким
постачання мають такий характер, з
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урахуванням усієї суми отриманих коштів або
інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим
платниками податку, - можуть складати не
пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти, зведену податкову накладну
з урахуванням усієї суми отриманих коштів
або інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту ритмічним
характером
постачання
вважається
постачання товарів/послуг одному покупцю
два та більше разів на місяць».
-9789- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256), Н.д.
Єфімов М. В. (р.к. №259), Н.д. Лічман Г. В.
(р.к. №245), Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163),
Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Мотовиловець А. В. (р.к. №90)
1. Підпункт 2 пункту 57 Розділу І
законопроекту (зміни до підрозділу 2 розділу
XX Податкового кодексу України) після
абзацу першого доповнити абзацом такого
змісту:
«в абзаці першому пункту 23 цифри
«2022» замінити цифрами «2032»
-9790- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

69. Підпункт 2 пункту 57 розділу І
доповнити новим абзацом такого змісту:
«пункт 44 викласти в такій редакції: «44.
Тимчасово, до 1 січня 2026 року, платники
податку,
які
здійснюють
постачання,
передачу, розподіл електричної та/або
теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів в
процесі функціонування ринку електричної
енергії та/або послуги, що постачаються
учасниками ринку електричної енергії
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відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії», постачання вугілля
та/або продуктів його збагачення товарних
позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
визначають дату виникнення податкових
зобов'язань та податкового кредиту за
касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на
операції, за якими дата виникнення першої з
подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та
у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2026 року.
У разі якщо операції, визначені цим
пунктом, мають безперервний або ритмічний
характер постачання, платники податку:
покупцям - платникам податку - можуть
складати не пізніше останнього дня місяця, в
якому отримано кошти, зведені податкові
накладні на кожного платника податку, з яким
постачання мають такий характер, з
урахуванням усієї суми отриманих коштів або
інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим
платниками податку, - можуть складати не
пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти, зведену податкову накладну
з урахуванням усієї суми отриманих коштів
або інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту ритмічним
характером
постачання
вважається
постачання товарів/послуг одному покупцю
два та більше разів на місяць».
-9791- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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1. У пункті 57 Розділу І законопроекту
(щодо внесення змін до розділу ХХ
«Перехідні положення»):
1.1. Підпункт «2) у підрозділі 2:»
доповнити новим пунктом наступного змісту:
«в пункті 44: в абзацах першому та
другому слова та цифри «1 січня 2022 року»
замінити словами та цифрами «1 січня 2026
року»; абзац перший після слів «надають
послуги із забезпечення загальносуспільних
інтересів в процесі функціонування ринку
електричної енергії» доповнити словами
«та/або
послуги,
що
постачаються
учасниками ринку електричної енергії та/або
здійснюють відшкодування частки вартості
врегулювання
небалансу
електричної
енергії»; абзац четвертий та п’ятий після слів
«з урахуванням усієї суми отриманих коштів»
доповнити словами та цифрами «або інших
видів компенсації відповідно до підпункту
14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу».».
-9792- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу I доповнити
абзацами такого змісту:
«пункт 44 викласти у такій редакції:
«44. Тимчасово, до 1 січня 2025 року,
платники
податку,
які
здійснюють
постачання, передачу, розподіл електричної
та/або теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної
енергії відповідно до Закону України "Про
ринок електричної енергії", постачання
вугілля та/або продуктів його збагачення
товарних позицій 2701, 2702 та товарної
підпозиції 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають
послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, визначають дату виникнення
податкових зобов’язань та податкового
кредиту за касовим методом.

3219

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Норма цього пункту поширюється на
операції, за якими дата виникнення першої з
подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та
у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2025 року.
У разі якщо операції, визначені цим
пунктом, мають безперервний або ритмічний
характер постачання, платники податку:
покупцям - платникам податку - можуть
складати не пізніше останнього дня місяця, в
якому отримано кошти, зведені податкові
накладні на кожного платника податку, з яким
постачання мають такий характер, з
урахуванням усієї суми отриманих коштів
протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим
платниками податку, - можуть складати не
пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти, зведену податкову накладну
з урахуванням усієї суми отриманих коштів
протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту ритмічним
характером
постачання
вважається
постачання товарів/послуг одному покупцю
два та більше разів на місяць.».
-9793- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«пункт 44 викласти в такій редакції: «44.
Тимчасово, до 1 січня 2026 року, платники
податку,
які
здійснюють
постачання,
передачу, розподіл електричної та/або
теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів в
процесі функціонування ринку електричної
енергії та/або послуги, що постачаються
учасниками ринку електричної енергії
відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії», постачання вугілля
та/або продуктів його збагачення товарних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
визначають дату виникнення податкових
зобов'язань та податкового кредиту за
касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на
операції, за якими дата виникнення першої з
подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та
у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2026 року.
У разі якщо операції, визначені цим
пунктом, мають безперервний або ритмічний
характер постачання, платники податку:
покупцям - платникам податку - можуть
складати не пізніше останнього дня місяця, в
якому отримано кошти, зведені податкові
накладні на кожного платника податку, з яким
постачання мають такий характер, з
урахуванням усієї суми отриманих коштів або
інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим
платниками податку, - можуть складати не
пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти, зведену податкову накладну
з урахуванням усієї суми отриманих коштів
або інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту ритмічним
характером
постачання
вважається
постачання товарів/послуг одному покупцю
два та більше разів на місяць».
-9794- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту:
«у пункті 44:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

слова та цифри «до 1 січня 2022 року»
замінити на «до 1 січня 2026 року»;
у абзаці першому після слів «в процесі
функціонування
ринку
електричної
енергії» доповнити словами «та/або
послуги, що постачаються учасниками
ринку електричної енергії»;
у абзацах четвертому та п’ятому після слів
«суми отриманих коштів» доповнити словами
«або інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу.»;
-9795- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підрозділ 2. Особливості справляння
податку на додану вартість …44. Тимчасово,
до 1 січня 2025 року, платники податку, які
здійснюють постачання, передачу, розподіл
електричної та/або теплової енергії, надають
послуги із забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії відповідно до Закону
України "Про ринок електричної енергії",
постачання вугілля та/або продуктів його
збагачення товарних позицій 2701, 2702 та
товарної підпозиції 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
нараховують
плату
за
абонентське
обслуговування, визначають дату виникнення
податкових зобов’язань та податкового
кредиту за касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на
операції, за якими дата виникнення першої з
подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та
у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2022 року.
-9796- Н.д. Нагорняк С. В. (р.к. №400)

Відхилено

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

…
Підрозділ 2. Особливості справляння
податку на додану вартість
…
44. Тимчасово, до 1 січня 2025 року,
платники
податку,
які
здійснюють
постачання, передачу, розподіл електричної
та/або теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної
енергії відповідно до Закону України "Про
ринок електричної енергії", постачання
вугілля та/або продуктів його збагачення
товарних позицій 2701, 2702 та товарної
підпозиції 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають
послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, нараховують плату за
абонентське обслуговування, визначають
дату виникнення податкових зобов’язань та
податкового кредиту за касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на операції,
за якими дата виникнення першої з подій,
визначених у пункті 187.1 статті 187 та у
пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2022 року.
(коментар Комітету: викладення п.44
підрозділу 2 розділу ХХ у новій редакції)
-9797- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту:
«у пункті 44:
слова та цифри «до 1 січня 2022 року»
замінити на «до 1 січня 2026 року»;
у абзаці першому після слів «в процесі
функціонування ринку електричної енергії»
доповнити словами «та/або послуги, що
постачаються учасниками ринку електричної
енергії»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у абзацах четвертому та п’ятому після слів
«суми отриманих коштів» доповнити словами
«або інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу».
-9798- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту: «у пункті 23 цифри
«2022» замінити цифрами «2027».
-9799- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«пункт 44 викласти в такій редакції:
«44. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники
податку,
які
здійснюють
постачання, передачу, розподіл електричної
та/або теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів в
процесі функціонування ринку електричної
енергії та/або послуги, що постачаються
учасниками ринку електричної енергії
відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії», постачання вугілля
та/або продуктів його збагачення товарних
позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
визначають дату виникнення податкових
зобов'язань та податкового кредиту за
касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на
операції, за якими дата виникнення першої з
подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та
у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1
січня 2026 року.
У разі якщо операції, визначені цим
пунктом, мають безперервний або ритмічний
характер постачання, платники податку:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

покупцям - платникам податку - можуть
складати не пізніше останнього дня місяця, в
якому отримано кошти, зведені податкові
накладні на кожного платника податку, з яким
постачання мають такий характер, з
урахуванням усієї суми отриманих коштів або
інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим
платниками податку, - можуть складати не
пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти, зведену податкову накладну
з урахуванням усієї суми отриманих коштів
або інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту ритмічним
характером
постачання
вважається
постачання товарів/послуг одному покупцю
два та більше разів на місяць».
-9800- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту:
«у пункті 44:
1) слова та цифри «до 1 січня 2022 року»
замінити на «до 1 січня 2026 року»;
2) у абзаці першому після слів «в процесі
функціонування ринку електричної енергії»
доповнити словами «та/або послуги, що
постачаються учасниками ринку електричної
енергії»;
3) у абзацах четвертому та п’ятому після
слів «суми отриманих коштів» доповнити
словами «або інших видів компенсації
відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1
статті 14 цього Кодексу.»;
-9801- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту: «пункт 44 викласти в
такій редакції: «44. Тимчасово, до 1 січня 2026
року, платники податку, які здійснюють
постачання, передачу, розподіл електричної
та/або теплової енергії, надають послуги із
забезпечення загальносуспільних інтересів в
процесі функціонування ринку електричної
енергії та/або послуги, що постачаються
учасниками ринку електричної енергії
відповідно до Закону України «Про ринок
електричної енергії», постачання вугілля
та/або продуктів його збагачення товарних
позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
визначають дату виникнення податкових
зобов'язань та податкового кредиту за
касовим методом. Норма цього пункту
поширюється на операції, за якими дата
виникнення першої з подій, визначених у
пункті 187.1 статті 187 та у пункті 198.2 статті
198 цього Кодексу, припадає на звітні
(податкові) періоди до 1 січня 2026 року. У
разі якщо операції, визначені цим пунктом,
мають безперервний або ритмічний характер
постачання, платники податку: покупцям платникам податку - можуть складати не
пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти, зведені податкові накладні
на кожного платника податку, з яким
постачання мають такий характер, з
урахуванням усієї суми отриманих коштів або
інших видів компенсації відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця; покупцям особам, не зареєстрованим платниками
податку, - можуть складати не пізніше
останнього дня місяця, в якому отримано
кошти, зведену податкову накладну з
урахуванням усієї суми отриманих коштів або
інших видів компенсації відповідно до
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підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього
Кодексу протягом такого місяця. Для цілей
цього
пункту
ритмічним
характером
постачання
вважається
постачання
товарів/послуг одному покупцю два та більше
разів на місяць». 26. Підпункт 3 пункту 57
розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«підрозділ 4 доповнити пунктом 55 такого
змісту: «55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період.
Коефіцієнт оплати за реалізовану електричну
енергію за «зеленим тарифом» обчислюється
шляхом ділення суми отриманої оплати за
реалізовану у календарному кварталі за
електричну енергію за «зеленим тарифом» на
загальну вартість реалізованої виробником
електричної енергії за «зеленим тарифом» у
такому календарному кварталі. Для цілей
належного
справляння
податкового
зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до цього пункту такі платники
податку
здійснюють
окремий
облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
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першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом». У періоді
отримання оплати за електричну енергію за
«зеленим тарифом» за попередні календарні
періоди, що припадають на період визначений
в абзаці першому цього пункту, такі платники
визначають
окремо
від
податкового
зобов’язання з податку на прибуток за
поточний квартальний звітний (податковий)
період, податкове зобов’язання з податку на
прибуток за попередні квартальні податкові
періоди, що підлягає нарахуванню та сплаті у
поточному
квартальному
звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники
податку-виробники
електричної енергії за «зеленим тарифом», що
визначають податкове зобов’язання з податку
на прибуток відповідно до положень цього
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пункту, не застосовують різницю визначену
абзацом третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139 цього Кодексу у разі списання
безнадійної дебіторської заборгованості за
електричну енергію за «зеленим тарифом»,
що сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту. Положення цього пункту не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 392 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу»
-9802- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 57 абзац другий
замінити абзацами такого змісту:
“у пункті 59 цифри “8421 39 20 00”
замінити цифрами “8421 39 15 20, 8421 39 25
00;
-9803- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроекту
після
абзацу
першого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«пункт 74 (щодо постачання послуг з
тимчасового розміщення) виключити».
-9804- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 2
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «81.
У разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 80 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-9805- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 2 пункту 57 розділу I доповнити
абзацами такого змісту:
«у пункті 44 цифри «2022» замінити
цифрами «2025»»;
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-9806- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 2
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «80.
Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.»
-9807- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 27
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекту» замінити на слово
«проєкту»;
-9808- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 6 пункту 27
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекту» замінити на слово
«проєкту»;
-9809- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 8 пункту 27
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекту» замінити на слово
«проєкту»;
-9810- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 9 пункту 27
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекту» замінити на слово
«проєкту»;
-9811- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 10 пункту 27
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекту» замінити на слово
«проєкту»;
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-9812- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 12 пункту 27
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекту» замінити на слово
«проєкту»;
-9813- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 8
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слова «Проекту» замінити на слова
«Проєкту»;
-9814- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 47
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слова «проект» замінити на слова
«проєкт»;
-9815- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 2 пункту 47
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «Проекту» замінити на слово
«Проєкту»;
-9816- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 3 пункту 47
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «Проекту» замінити на слово
«Проєкту»;
-9817- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 4 пункту 47
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «Проекту» замінити на слово
«Проєкту»;
-9818- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 5 пункту 47
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слова «Проекту» замінити на слова
«Проєкту»;
-9819- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 7 пункту 47
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «Проекту» замінити на слово
«Проєкту»;
-9820- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 75
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слова «проектів» замінити на слова
«проєктів»;
-9821- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 76
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекту» замінити на слово
«проєкту»;
-9822- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 2 пункту 75
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проектів» замінити на слово
«проєктів»;
-9823- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 3 пункту 75
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проектів» замінити на слово
«проєктів»;
-9824- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 4 пункту 75
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
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України слово «проектів» замінити на слово
«проєктів»;
-9825- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 6 пункту 75
підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт» у відповідних відмінках;
-9826- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 3
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «10.
Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.»
-9827- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 3
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «11.
У разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 10 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-9828- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроекту
після
абзацу
першого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«пункт 71 викласти у такій редакції:
«711. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року,
звільняються від оподаткування податком на
додану вартість операції з безоплатної
передачі у володіння і користування
транспортних засобів товарних позицій 8702
та 8703 згідно з УКТ ЗЕД для осіб з
інвалідністю, у тому числі дітей з
інвалідністю, та інших пільгових категорій
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населення,
визначених
законодавством
України,
за
переліком,
затвердженим
Кабінетом Міністрів України, а також
транспортні засоби спеціального призначення
(швидка медична допомога та для потреб
центральних органів виконавчої влади, що
реалізують державну політику у сферах
цивільного захисту, рятувальної справи,
пожежної і техногенної безпеки).
У разі порушення цільового використання
таких транспортних засобів або їх відчуження
на митній території України платник податків
зобов’язаний
збільшити
податкові
зобов’язання за наслідками податкового
періоду, на який припадає таке порушення, на
суму податку на додану вартість, що мала
бути сплачена в момент безоплатної передачі
таких транспортних засобів, а також сплатити
пеню відповідно до закону.
Порядок обліку безоплатно переданих
транспортних засобів та контролю за їх
цільовим використанням встановлюється
Кабінетом Міністрів України».
-9829- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроекту
після
абзацу
першого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«пункт 72 викласти у такій редакції:
«721. Установити, що у період з 1 січня
2016 року по 1 лютого 2020 року до операцій
з постачання товарів/послуг на митній
території
України,
передбачених
для
гуманітарної допомоги, наданої в Україні
дипломатичними
представництвами,
консульськими установами іноземних держав
і представництвами міжнародних організацій
в Україні згідно із Законом України «Про
гуманітарну
допомогу»,
застосовується
порядок звільнення від оподаткування
податком на додану вартість, встановлений
пунктом 197.2 статті 197 цього Кодексу.».
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9830- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту: «доповнити пунктом
78 такого змісту:
«78. До операцій з постачання житла, за
якими перший платіж був здійснений до
набуття чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» застосовуються
правила, що діяли до набуття чинності
вищезазначеним Законом».

Відхилено

-9831- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 2 пункту 57
розділу I виключити.
-9832- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 57
розділу I виключити.
-9833- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

743
744

доповнити пунктом 77 такого змісту:

Пункт 2 статті 57 розділу 1 виключити.
-9834- Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І виключити.
Обгрунтування:
Скорочення строків на право отримання
податкового кредиту до 180 календарних днів,
на нашу думку, буде мати вкрай негативні
наслідки, позбавить бізнес оборотних коштів,
призведе до зниження ВВП та зменшення
податкових надходжень до бюджетів всіх
рівнів.
-9835- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу
законопроєкту (доповнення підрозділу

І
2
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

розділу
ХХ
“Перехідні
положення”
Податкового кодексу України пунктом 77)
виключити.
-9836- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроєкту (доповнення підрозділу 2
розділу
ХХ
“Перехідні
положення”
Податкового кодексу України пунктом 77)
виключити.
-9837- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Підпункт 2 пункту п’ятдесят сьомого
розділу І законопроекту виключити
-9838- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

в абзаці другому та третьому підпункту 2
пункту 57 Розділу І проекту цифри "77"
замінити цифрами "80"
-9839- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-9840- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

виключити
-9841- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9842- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 77 підрозділу 2 розділу ХХ.
Перехідні положення Податкового кодексу
України виключити.
-9843- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
підпункт 2 пункту 57 Розділу I
законопроекту виключити;
-9844- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
В абзацах третьому та п’ятому підпункту 2
пункту 57 розділу І цифри «180» замінити
цифрами «365».

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-9845- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 Розділу
законопроекту – виключити.
-9846- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

І

Підпункт 2 пункту 57 Розділу
законопроекту виключити
-9847- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

I

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9848- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроекту виключити
-9849- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий пункт 77 Підрозділу 2
ПКУ як такий, що суперечить економічному
змісту ПДВ, нормам 6 та 112 Директив ЄС,
отже Угоді про асоціацію України з ЄС.
-9850- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І
законопроєкту (доповнення підрозділу 2
розділу
ХХ
“Перехідні
положення”
Податкового кодексу України пунктом 77)
виключити;
-9851- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт другий пункту 57 Розділу І (щодо
доповнення пунктом 77 підрозділу 2 розділу
ХХ “Перехідні положення” Податкового
кодексу України) виключити.

Відхилено

-9852- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

У пункті 57 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до розділу ХХ «Перехідні
положення»), у підпункті «2) у підрозділі 2:»
абзац 2 (щодо доповнення новим пунктом 77)
– виключити.
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№

745

Редакція, прийнята в першому читанні

“77. Суми податку на додану вартість,
сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням
товарів/послуг, зазначені в податкових
накладних / розрахунках коригування до
таких
податкових
накладних,
які
зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових
накладних, та які до набрання чинності
Законом України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень” протягом 1095 календарних днів
з дати їх складання не були включені до
податкового кредиту, включаються до
податкового
кредиту
протягом
180
календарних днів з дати набрання чинності
вказаним Законом, але не пізніше 1095
календарного дня з дати складання таких
податкових
накладних
/
розрахунків
коригування до таких податкових накладних.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-9853- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9854- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 2 пункту 57 Розділу І виключити

Відхилено

-9855- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У підпункті 2 пункту 57 цифри “180”
замінити цифрами “365”;
-9856- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 2 пункту 57
розділу I виключити.
-9857- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзац третій підпункту 2 пункту 57
розділу I після слів «Єдиному реєстрі
податкових накладних» доповнити словами
«та реєстрація яких була зупинена».
-9858- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

У абзаці третьому підпункту 2 пункту 57
розділу І цифри «180» замінити цифрами
«365»».
Обґрунтування:
законопроектом
запропоновано
обмежити
право
на
податковий кредит по ПДВ 180 календарними
днями (діюча редакція – 1095 днів). В Україні
вже діяло подібне обмеження у 2016 році (365
днів),яке було відмінено через рік у зв’язку із
проблемами адміністрування.
-9859- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-9860- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
67. В абзацах третьому та п’ятому
підпункту 2 пункту 57 розділу І цифри «180»
замінити цифрами «365».
-9861- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Відхилено

3238

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац третій підпункту 2 пункту 57
розділу I доповнити реченням такого змісту:
«Відлік строку, визначеного цим абзацом
зупиняється на весь період адміністративного
оскарження рішення про відмову в реєстрації
податкової
накладної
/
розрахунку
коригування».
-9862- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

77. Суми податку на додану вартість,
сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням
товарів/послуг, зазначені в податкових
накладних / розрахунках коригування до
таких
податкових
накладних,
які
зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових
накладних, та які до набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» протягом 1095 календарних днів
з дати їх складання не були включені до
податкового кредиту, включаються до
податкового
кредиту
протягом
180
календарних днів з дати набрання чинності
вказаним Законом, але не пізніше 1095
календарного дня з дати складання таких
податкових
накладних
/
розрахунків
коригування до таких податкових накладних.
Платники податку, які застосовують касовий
метод податкового обліку, суми податку,
зазначені
в
податкових
накладних/розрахункахкоригуваннядо таких
податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту у зв’язку з
відсутністю фактів списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 60 календарних днів з У дати такого
списання, надання інших видів компенсацій.
У разі зупинення реєстрації податкових
накладних / розрахунків коригування до таких
податкових накладних в Єдиному реєстрі
податкових накладних, зазначених у абзаці
першому цього пункту, згідно з пунктом
201.16 статті 201 цього Кодексу перебіг
строку 180 календарних днів переривається на
період зупинення реєстрації таких податкових
накладних / розрахунків коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних.
-9863- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у абзаці третьому підпункту 2 пункту 57
Розділу I законопроекту цифри «180»
замінити на «730»;
-9864- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

в абзаці третьому та п’ятому підпункту 2
пункту 57 розділу І проекту цифри "180"
замінити цифрами "365";
-9865- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац третій підпункту 2 пункту 57
розділу I доповнити реченням такого змісту:
«Відлік строку, визначеного цим абзацом
переривається
на
весь
період
адміністративного оскарження рішення про
відмову в реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування».
-9866- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У пункті 57 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до розділу ХХ «Перехідні
положення»), у підпункті «2) у підрозділі 2:»
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Пропозиції та поправки до проекту

абзац 3 (щодо доповнення новим пунктом 77)
– виключити.
-9867- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт 2 пункт 56 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«у підрозділі 2 новий пункт 77
виключити»;
-9868- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац третій підпункту 2 пункту 57
розділу I доповнити реченням такого змісту:
«Відлік строку, визначеного цим абзацом
зупиняється на весь період адміністративного
та судового оскарження рішення про відмову
в реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування».
-9869- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити

746

Платники податку, які застосовують
касовий метод податкового обліку, суми
податку,
зазначені
в
податкових

-9870- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац третій підпункту 2 пункту 57
розділу I після слів «Єдиному реєстрі
податкових накладних» доповнити словами
«та реєстрація яких була зупинена (в тому
числі рішення щодо відмови у реєстрації яких
перебуває в процедурі оскарження)».
-9871- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац третій підпункту 2 пункту 57
розділу I після слів «Єдиному реєстрі
податкових накладних» доповнити словами
«та реєстрація яких була зупинена (в тому
числі рішення щодо відмови у реєстрації яких
оскаржуються
платником
в
адміністративному чи судовому порядку)».
-9872- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 2 пункту 57
розділу I виключити.
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накладних/розрахунках коригування до таких
податкових накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних, та не
включені до податкового кредиту у зв’язку з
відсутністю фактів списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, мають право
на включення таких сум до податкового
кредиту у звітному податковому періоді, в
якому відбулося списання коштів з
банківського рахунку (видачі з каси) платника
податку або надання інших видів компенсацій
вартості поставлених (або тих, що підлягають
поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше
ніж через 60 календарних днів з дати такого
списання, надання інших видів компенсацій.

747

У разі зупинення реєстрації податкових
накладних / розрахунків коригування до таких
податкових накладних в Єдиному реєстрі
податкових накладних, зазначених у абзаці
першому цього пункту, згідно з пунктом
201.16 статті 201 цього Кодексу перебіг
строку 180 календарних днів переривається на
період зупинення реєстрації таких податкових
накладних / розрахунків коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних.”;

Пропозиції та поправки до проекту

-9873- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-9874- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 57
розділу I доповнити реченням такого змісту:
«Відлік строку, визначеного цим абзацом
зупиняється на весь період адміністративного
оскарження рішення про відмову в реєстрації
податкової
накладної
/
розрахунку
коригування».
-9875- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

Відхилено

абзац четвертий підпункту 2 пункту 57
Розділу I законопроекту виключити;
-9876- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

У пункті 57 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до розділу ХХ «Перехідні
положення»), у підпункті «2) у підрозділі 2:»
абзац 4 (щодо доповнення новим пунктом 77)
– виключити.
-9877- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 57
розділу I виключити.
-9878- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9879- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 57
Розділу I законопроекту цифри «180»
замінити на «730»;
-9880- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

У пункті 57 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до розділу ХХ «Перехідні
положення»), у підпункті «2) у підрозділі 2:»
абзац 5 (щодо доповнення новим пунктом 77)
– виключити.
-9881- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

В абзацах третьому та п’ятому підпункту 2
пункту 57 розділу І цифри «180» замінити
цифрами «730».
-9882- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

"80. Установити, що операції з постачання
фізичним особам житла (об'єктів житлового
фонду), будівництво якого профінансоване
шляхом залучення коштів фізичних та
юридичних осіб у будівництво такого житла
(об’єктів житлового фонду) у розмірі повної
вартості такого житла (об'єктів житлового
фонду) до дати набрання чинності Закону
України “Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних
надходжень”,
на
підставі
договорів, предметом яких є отримання
такими особами в майбутньому права
власності на житло (обєкти житлового фонду),
або отримання ними майнових прав на
зазначене майно, оподатковуються податком
на додану вартість у порядку, що діяв до
набрання чинності зазначеного Закону."
-9883- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в назві Підрозділу 3
розділу XX Податкового кодексу України
слово «проекти» замінити на слово «проєкти»;
-9884- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 2 пункту 1
підрозділу 3 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекти» замінити на слово
«проєкти»;
-9885- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 2 пункту 5
підрозділу 3 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекти» замінити на слово
«проєкти»;
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-9886- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
новим абзацом такого змісту:
"доповнити пунктом 80 такого змісту:
«80. До операцій з постачання житла, за
якими покупці та/або інвестори здійснили
повну або часткову до набуття чинності
Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» та/або житла, будівництво якого
розпочато до дати набрання чинності цим
Законом
застосовуються
положення
підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
цього Кодексу в редакції, що діяла до набуття
чинності цим Законом».
-9887- Н.д. Соломчук Д. В. (р.к. №32)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2) пункту 57 Розділу І
законопроекту доповнити новими абзацами
шостим та сьомим такого змісту:
«доповнити новим пунктом 78 такого
змісту:
«78. Тимчасово, до 1 січня 2023 року,
платник податку на додану вартість подає до
контролюючого
органу
засобами
електронного зв’язку в електронній формі з
дотриманням вимог законів України «Про
електронні документи та електронний
документообіг» та «Про електронні довірчі
послуги» повідомлення про наявність
обставин, зазначених у підпункті «б» пункту
189.9 статті 189 цього Кодексу у довільній
формі разом із податковою звітністю з
податку на додану вартість за відповідний
звітний (податковий) період, в якому виникли
такі обставини та довідково зазначає у такому
повідомленні суму податку, що не нарахована
у зв'язку із застосуванням підпункту «б»
пункту 189.9 статті 189 цього Кодексу.»
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-9888- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
новим абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 80 такого змісту:
«80. До операцій з постачання житла
(об'єктів житлового фонду) фізичним особам,
за якими покупці та/або інвестори здійснили
повну або часткову оплату до набуття
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» застосовуються положення
підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
цього Кодексу в редакції, що діяла до набуття
чинності вищезазначеним Законом».
Обґрунтування: у зв’язку із скасуванням
пільги по ПДВ запропоновано при постачанні
житла, інвестиції в яке фізособами здійснено
в період дії пільги, не застосовувати
положення щодо оподаткування ПДВ
постачання житла (пом’якшувальна норма).
-9889- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 78 такого змісту:
78. До операцій з постачання житла, за
якими інвестори та/або покупці здійснили
повну або часткову оплату до набуття
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» застосовуються правила, що
діяли до набуття чинності вищезазначеним
Законом».
-9890- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
новим абзацом такого змісту: «доповнити
пунктом 80 такого змісту: «80. До операцій з
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постачання житла, за якими покупці та/або
інвестори здійснили повну або часткову до
набуття чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» та/або житла,
будівництво якого розпочато до дати
набрання
чинності
цим
Законом
застосовуються
положення
підпункту
197.1.14 пункту 197.1 статті 197 цього
Кодексу в редакції, що діяла до набуття
чинності цим Законом».
-9891- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
новим абзацом такого змісту: «доповнити
новим пунктом 78 такого змісту: «78. До
операцій з постачання житла, за якими
покупці та/або інвестори здійснили оплату
(повну або часткову) до набуття чинності
Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» застосовуються положення
підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
цього Кодексу в редакції, що діяла до набуття
чинності таким Законом».
-9892- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У підрозділі 2 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
додати новий пункт 54-2 такого змісту:
"Установити, що тимчасово, до 1 січня 2023
року, з метою зменшення негативних
економічних наслідків пандемії Covid-19 для
населення
та
стимулювання
цінової
доступності базових продовольчих товарів,
застосовується ставка податку на додану
вартість 14 відсотків по операціях з
постачання на митній території України та
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ввезення на митну територію України
сільськогосподарської
продукції,
що
класифікується за такими кодами згідно з УКТ
ЗЕД: 1701 99 10 00, 1512 11 91 00, 1101 00 15
00, 1101 00 11 00, 0407 21 00 00, 0207 11 90 00,
0207 11 30 00, 1902 19 90 00, 1905, 1103 19 40
00, 1104 29 17 00, 1103 19 50 00, 0105, 0201,
0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0209, 0210, 0401,
0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1602 49, 0704 90
10 00, 0703 10 19 00, 0706 90 90 00, 0706 10 00
00, 0701 90 50 00, 0701 90 90 00.
Для цілей застосування ставки податку на
додану вартість з постачання на митній
території України та ввезення на митну
територію України сільськогосподарської
продукції (товарів) згідно цього пункту,
встановити, що ставка податку, яка діяла до
першого числа звітного (податкового)
періоду, з якого застосовується ставка податку
на додану вартість у розмірі 14 відсотків,
застосовується у разі:
1) постачання на митній території України
продукції (товарів), визначеної абзацом
першим цього пункту, яке відбувається після
перерахування
платником
податку
попередньої оплати (авансу), що була
отримана до першого числа звітного
(податкового) періоду, з якого застосовується
ставка податку на додану вартість у розмірі 14
відсотків;
2) коригування податкових зобов’язань
при поверненні попередньої оплати (авансу)
або повернення продукції (товарів), що були
отримані до першого числа звітного
(податкового) періоду, з якого застосовується
ставка податку на додану вартість у розмірі 14
відсотків;
3) коригування податкових зобов’язань
при зміні договірної (контрактної) вартості
продукції (товарів), визначеної абзацом
першим цього пункту, поставка якої відбулася
до першого числа звітного (податкового)
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

періоду, з якого застосовується ставка податку
на додану вартість у розмірі 14 відсотків. У
разі здійснення платником податку операцій з
постачання на митній території України
продукції (товарів), визначеної абзацом
першим цього пункту, яка була придбана до
першого числа звітного (податкового)
періоду, з якого застосовується ставка податку
на додану вартість у розмірі 14 відсотків, за
таким платником податку зберігається
податковий кредит з податку на додану
вартість у розмірі, який був нарахований при
придбанні
та/або
постачанні
такої
сільськогосподарської продукції (товарів)
-9893- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

68. Підпункт 2 пункту 57 розділу І
доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 78 такого змісту: «78.
До операцій з постачання житла, будівництво
якого розпочато до набуття чинності Законом
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» застосовуються
правила, що діяли до набрання чинності
вищезазначеним Законом».
-9894- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 2) пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту: «доповнити пунктом
80 такого змісту: 80. До операцій з постачання
житла, введеного в експлуатацію до набуття
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» застосовуються правила, що
діяли до набуття чинності вищезазначеним
Законом».
-9895- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
"доповнити пунктом 78 такого змісту:
"78. До операцій з постачання житла, за
якими інвестори та/або покупці здійснили
повну або часткову оплату до набуття
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» застосовуються правила, що
діяли до набуття чинності вищезазначеним
Законом".
-9896- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту: підрозділ 2
доповнити пунктом 78 такого змісту: «78.
Операції з постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), спеціальних майнових
прав на таке житло, будівництво якого було
розпочато до набрання чинності цього Закону
(«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»), звільняються від
оподаткування.»
-9897- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
новим абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 80 такого змісту:
«80. До операцій з постачання житла,за
якими покупці та/або інвестори здійснили
повну або часткову оплату до набуття
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» та/або житла, будівництво якого
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Висновки, обґрунтування

розпочато до дати набрання чинності цим
Законом
застосовуються
положення
підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
цього Кодексу в редакції, що діяла до набуття
чинності зазначеного Закону».
-9898- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Доповнити підпункт 2 пункту 57 розділу І
абзацами такого змісту:
«доповнити пунктом 78 такого змісту:
«78. На період до 2025 року звільняються
від оподаткування операції з вивезення в
митному режимі експорту зернових культур
товарних позицій 1001-1008 згідно з УКТ ЗЕД
та технічних культур товарних позицій 1205 і
1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім постачання та
вивезення в митному режимі експорту таких
зернових
та
технічних
культур
сільськогосподарськими підприємствами виробниками.
Норми цього пункту не застосовуються до
операцій з постачання зернових культур
товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії
1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції
оподатковуються податком на додану вартість
у порядку, встановленому цим Кодексом.».
-9899- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підрозділ 2 розділу ХХ доповнити новим
пунктом 80 такого змісту:
«80. Норми підпункту 196.1.12. пункту
196.1 статті 196 цього Кодексу, поширюються
також й на операції, що здійснюються з 1
липня 2021 року з деривативами, що були
укладені до 1 липня 2021 року.»
-9900- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
новим абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 80 такого змісту:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«80. До операцій з постачання житла, за
якими покупці та/або інвестори здійснили
повну або часткову оплату до набуття
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» застосовуються положення
підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
цього Кодексу в редакції, що діяла до набуття
чинності вищезазначеним Законом».
-9901- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
новим абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 80 такого змісту:
«80. До операцій з постачання житла, за
якими покупці та/або інвестори здійснили
повну або часткову до набуття чинності
Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» та/або житла, будівництво якого
розпочато до дати набрання чинності цим
Законом
застосовуються
положення
підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197
цього Кодексу в редакції, що діяла до набуття
чинності цим Законом».
-9902- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
підрозділ 2 доповнити пунктом 78 такого
змісту:
«78. Операції з постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), спеціальних майнових
прав на таке житло, будівництво якого було
розпочато до набрання чинності цього Закону
(«Про внесення змін до Податкового кодексу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»), звільняються від
оподаткування.»
-9903- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)
Підпункт 2) пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 78 такого змісту:
«78. До операцій з постачання житла,
будівництво якого розпочато до набуття
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» застосовуються правила, що
діяли до набуття чинності вищезазначеним
Законом».
-9904- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 78 такого змісту:
78. До операцій з постачання житла, за
якими фізичні особи інвестори та/або покупці
здійснили повну або часткову оплату до
набуття чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» застосовуються
правила, що діяли до набуття чинності
вищезазначеним Законом».
-9905- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 2 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 78 такого змісту:
78. До операцій з постачання житла,
будівництво якого розпочато до набуття
чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3252

№

750

Редакція, прийнята в першому читанні

3) підрозділ 4 доповнити пунктом 42 такого
змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» застосовуються правила, що
діяли до набуття чинності вищезазначеним
Законом».
-9906- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
підрозділ 2 доповнити пунктом 78 такого
змісту:
«78. Операції з постачання житла (об'єктів
житлової нерухомості), спеціальних майнових
прав на таке житло, будівництво якого було
розпочато до набрання чинності цього Закону
(«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»), звільняються від
оподаткування.»
-9907- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
пп. 3 п. 57 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
96. У підрозділі 4 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
доповнити пунктом 42 такого змісту:
«4-2. Положення підпункту 140.4.4 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу у редакції,
викладеній в Законі України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень», в частині встановлення для
великих
платників
податків
порядку
врахування від’ємного значення об’єкта
оподаткування у зменшення фінансового
результату
до
оподаткування
вперше
застосовується при розрахунку об’єкта

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

96. У підрозділі 4 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
доповнити пунктом 42 такого змісту:
«4-2. Положення підпункту 140.4.4 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу у редакції,
викладеній в Законі України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень», в частині встановлення для
великих
платників
податків
порядку
врахування від’ємного значення об’єкта
оподаткування у зменшення фінансового
результату
до
оподаткування
вперше
застосовується при розрахунку об’єкта
оподаткування за наслідками податкових
(звітних) періодів 2022 року.

3253

№

Редакція, прийнята в першому читанні
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оподаткування за наслідками податкових
(звітних) періодів 2022 року.
При цьому сума від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років, непогашена станом на перше
січня 2022 року, враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
наступних податкових (звітних) періодів у
порядку, встановленому в підпункті 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу, до
повного погашення.»
доповнити пунктами 57 та 58 такого
змісту:
«57. Тимчасово, до 1 січня 2027 року,
звільняється від оподаткування прибуток
сільськогосподарських товаровиробників, що
провадять виключно такі види діяльності
згідно з КВЕД-2010: клас 01.47 (розведення та
вирощування свійської птиці, за виключенням
вирощування курей, одержування яєць курей
та діяльності інкубаторних станцій з
вирощування курей); клас 01.49 (в частині
розведення та вирощування перепелів і
страусів) та клас 10.12 (виробництво м'яса
свійської птиці, за виключенням виробництва
м'яса курей, витоплювання жиру курей,
забою, оброблення та фасування м’яса курей),
а також здійснюють діяльність з реалізації
власно
виробленої
(вирощеної)
такої
продукції (за виключенням м'яса курей).
Вивільнені кошти (суми податку, що не
сплачуються до бюджету та залишаються в
розпорядженні
платника
податку)
використовуються
на
створення
чи
переоснащення матеріально-технічної бази,
збільшення
обсягу
виробництва,
запровадження
новітніх
технологій.
Використання таких коштів має бути
пов’язане з діяльністю платника податку,
прибуток
від
якої
звільняється
від
оподаткування. Порядок контролю за
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При цьому сума від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років, непогашена станом на перше
січня 2022 року, враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
наступних податкових (звітних) періодів у
порядку, встановленому в підпункті 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу, до
повного погашення»;
доповнити пунктами 57 та 58 такого
змісту:
«57. Тимчасово, до 1 січня 2027 року,
звільняється від оподаткування прибуток
сільськогосподарських товаровиробників, що
провадять виключно такі види діяльності
згідно з КВЕД-2010: клас 01.47 (розведення та
вирощування свійської птиці, за виключенням
вирощування курей, одержування яєць курей
та діяльності інкубаторних станцій з
вирощування курей); клас 01.49 (в частині
розведення та вирощування перепелів і
страусів) та клас 10.12 (виробництво м'яса
свійської птиці, за виключенням виробництва
м'яса курей, витоплювання жиру курей,
забою, оброблення та фасування м’яса курей),
а також здійснюють діяльність з реалізації
власно
виробленої
(вирощеної)
такої
продукції (за виключенням м'яса курей).
Вивільнені кошти (суми податку, що не
сплачуються до бюджету та залишаються в
розпорядженні
платника
податку)
використовуються
на
створення
чи
переоснащення матеріально-технічної бази,
збільшення
обсягу
виробництва,
запровадження
новітніх
технологій.
Використання таких коштів має бути
пов’язане з діяльністю платника податку,
прибуток
від
якої
звільняється
від
оподаткування. Порядок контролю за
використанням
вивільнених
коштів
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
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використанням
вивільнених
коштів
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Суми вивільнених коштів визнаються як
отримане цільове фінансування відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності.
У разі порушення напрямів цільового
використання,
порядку
використання
вивільнених
коштів
платник
податку
зобов’язаний
нарахувати
податкове
зобов’язання з податку на прибуток
підприємств з суми використаних не за
призначенням вивільнених коштів, штрафні
санкції та пеню відповідно до норм цього
Кодексу.
Податкові зобов’язання, штрафні санкції і
пеня нараховуються, починаючи з першого
числа місяця, в якому вчинено таке
порушення.
58. Тимчасово, до 1 січня 2024 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей, визначених у цьому пункті.
1) тимчасово в період з 1 січня 2022 до 1
січня 2024 року фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
зменшується на суму нарахованого у
бухгалтерському обліку і врахованого у
фінансовому результаті до оподаткування
доходу від продажу електричної енергії за
«зеленим» тарифом в періоді з 1 січня 2022 до
1 січня 2024 року, за яким виробником
електричної енергії не було отримано оплату
на кінець звітного періоду.
тимчасово з 1 січня 2022 року фінансовий
результат до оподаткування податкового
(звітного) періоду збільшується на суму
доходу у розмірі погашеної дебіторської
заборгованості за продану електричну
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Суми вивільнених коштів визнаються як
отримане цільове фінансування відповідно до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності.
У разі порушення напрямів цільового
використання,
порядку
використання
вивільнених
коштів
платник
податку
зобов’язаний
нарахувати
податкове
зобов’язання з податку на прибуток
підприємств з суми використаних не за
призначенням вивільнених коштів, штрафні
санкції та пеню відповідно до норм цього
Кодексу.
Податкові зобов’язання, штрафні санкції і
пеня нараховуються, починаючи з першого
числа місяця, в якому вчинено таке
порушення.
58. Тимчасово, до 1 січня 2024 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей, визначених у цьому пункті.
1) тимчасово в період з 1 січня 2022 до 1
січня 2024 року фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
зменшується на суму нарахованого у
бухгалтерському обліку і врахованого у
фінансовому результаті до оподаткування
доходу від продажу електричної енергії за
«зеленим» тарифом в періоді з 1 січня 2022 до
1 січня 2024 року, за яким виробником
електричної енергії не було отримано оплату
на кінець звітного періоду.
тимчасово з 1 січня 2022 року фінансовий
результат до оподаткування податкового
(звітного) періоду збільшується на суму
доходу у розмірі погашеної дебіторської
заборгованості за продану електричну
енергію за «зеленим» тарифом, на який в
попередніх звітних періодах зменшувався
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енергію за «зеленим» тарифом, на який в
попередніх звітних періодах зменшувався
фінансовий результат до оподаткування
відповідно до цього пункту. Положення цього
абзацу застосовується до повного погашення
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», продану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
2) тимчасово в період з 1 січня 2022 до 1
січня 2024 року фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
збільшується на суму нарахованих у
бухгалтерському обліку і врахованих у
фінансовому результаті до оподаткування
витрат,
що
формують
собівартість
реалізованої електричної енергії за «зеленим»
тарифом та витрат на збут електричної енергії
за «зеленим» тарифом в періоді з 1 січня 2022
до 1 січня 2024 року, за яку виробником не
було отримано оплату на кінець звітного
періоду.
тимчасово з 1 січня 2022 року фінансовий
результат до оподаткування податкового
(звітного) періоду зменшується на суму
витрат,
що
формують
собівартість
реалізованої електричної енергії за «зеленим»
тарифом та витрат на збут електричної енергії
за «зеленим» тарифом, за яку виробником
отримано оплату у такому звітному періоді, та
на які в попередніх звітних періодах
збільшувався
фінансовий
результат
відповідно до цього пункту. Положення цього
абзацу застосовується до повного погашення
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», продану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
3)
платники
податку-виробники
електричної енергії за «зеленим тарифом» не
застосовують різницю, визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
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фінансовий результат до оподаткування
відповідно до цього пункту. Положення цього
абзацу застосовується до повного погашення
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», продану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
2) тимчасово в період з 1 січня 2022 до 1
січня 2024 року фінансовий результат до
оподаткування податкового (звітного) періоду
збільшується на суму нарахованих у
бухгалтерському обліку і врахованих у
фінансовому результаті до оподаткування
витрат,
що
формують
собівартість
реалізованої електричної енергії за «зеленим»
тарифом та витрат на збут електричної енергії
за «зеленим» тарифом в періоді з 1 січня 2022
до 1 січня 2024 року, за яку виробником не
було отримано оплату на кінець звітного
періоду.
тимчасово з 1 січня 2022 року фінансовий
результат до оподаткування податкового
(звітного) періоду зменшується на суму
витрат,
що
формують
собівартість
реалізованої електричної енергії за «зеленим»
тарифом та витрат на збут електричної енергії
за «зеленим» тарифом, за яку виробником
отримано оплату у такому звітному періоді, та
на які в попередніх звітних періодах
збільшувався
фінансовий
результат
відповідно до цього пункту. Положення цього
абзацу застосовується до повного погашення
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», продану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
3)
платники
податку-виробники
електричної енергії за «зеленим тарифом» не
застосовують різницю, визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу, у разі списання
безнадійної дебіторської заборгованості за
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електричну енергію за «зеленим тарифом»,
що сформувалась за електричну енергію
продану в період визначений в абзаці
першому цього пункту. Положення цього
абзацу застосовується також і в період після 1
січня 2024 року".

139 цього Кодексу, у разі списання
безнадійної дебіторської заборгованості за
електричну енергію за «зеленим тарифом»,
що сформувалась за електричну енергію
продану в період визначений в абзаці
першому цього пункту. Положення цього
абзацу застосовується також і в період після 1
січня 2024 року.
-9908- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 3 пункту 57
розділу I виключити.
-9909- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)

Відхилено

Пункт 3 частини 57 розділу 1
законопроекту (зміни до підрозділу 4 розділу
20 "Перехідні положення" ПКУ) виключити.
-9910- Н.д. Васильковський І. І. (р.к. №340)

Відхилено

Пункт 3 статті 57 розділу 1 виключити.
-9911- Н.д. Шуляк О. О. (р.к. №13)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 розділу І виключити.
Обґрунтування:
Дискримінаційна норма по відношенню до
великих платників податків, що формують
більше половини надходжень до державного
бюджету. Введення цієї норми призведе до
згортання інвестиційних проектів, зниження
ВВП та зменшення податкових надходжень до
бюджетів всіх рівнів.
-9912- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції: «42. Для великих платників
податків сума від'ємного значення об'єкта
оподаткування, що виникла у період з 1 січня
2014 року до 1 січня 2022 року, непогашена
станом на перше січня 2022 року позитивним
значенням об’єкта оподаткування, вважається
такою, що виникла станом на 1 січня 2022
року. Положення абзацу другого підпункту
140.4.4 пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу
застосовується до суми від’ємного значення
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об’єкта оподаткування, що виникла з 1 січня
2014 року».
-9913- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

3) підрозділ 4 доповнити пунктом 4-2
такого змісту:
-9914- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

30. Підпункт 3 пункту 57 Розділу І
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Дана
поправка
пропонує
не
дискримінувати
невеликих
платників
податків у порівнянні з великими платниками
податків, яким законопроектом надається
пільга зі зменшення фінансового результату
до оподаткування.
-9915- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-9916- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9917- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

виключити
-9918- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-9919- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д. Чорноморов А.
О. (р.к. №332)
«Підрозділ 4 доповнити пунктом 15 такого
змісту:
15. Податок на прибуток, що підлягає
сплаті до державного бюджету платниками
податку за поточний податковий (звітний)
період, зменшується на 82 відсотки суми
сплаченого у вартості придбання пального або
сплаченого
до
Державного
бюджету
акцизного податку на важкі дистиляти
(газойль), що класифікуються у товарних
підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00,

Відхилено
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2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони
були використані для транспортних засобів,
що класифікуються у товарних підкатегоріях
8602 10 00 00, 8602 90 00 00, 8704 10 10 10
згідно з УКТ ЗЕД за такий поточний
податковий (звітний) період. Коригування
платниками податку суми сплаченого у
вартості придбання пального або сплаченого
до Державного бюджету вказаного акцизного
податку у складі витрат не відбувається.
Якщо платник податку на прибуток у
звітному періоді не отримав прибутку або
сума податку на прибуток менша за суму
акцизного податку, залишок суми такого
податку, не врахований у зменшення податку
на прибуток за поточний податковий (звітний)
період, не зменшує податок на прибуток у
наступних податкових (звітних) періодах.».
-9920- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 42 підрозділу 4 розділу ХХ.
Перехідні положення Податкового кодексу
України виключити.
-9921- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
підпункт 3 пункту 57 Розділу I
законопроекту виключити.
-9922- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д. Бондар
М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти в
такій редакції:
«3) підрозділ 4 доповнити пунктом 42
такого змісту:
«42 . Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3259

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року».
-9923- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 Розділу
законопроекту – виключити.
-9924- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 4
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «56.
Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.»
-9925- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 4
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «57.
У разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 56 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-9926- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Пункту 42 підрозділу 4 розділу ХХ
«ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-9927- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Підпункт 3 пункту 57 Розділу I в редакції
законопроекту виключити.
-9928- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3260

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 3 пункту 57 Розділу І
законопроекту викласти в новій редакції:
«Підрозділ 4 доповнити пунктом 15 такого
змісту:
15. Податок на прибуток, що підлягає
сплаті до державного бюджету платниками
податку за поточний податковий (звітний)
період, зменшується на 82 відсотки суми
сплаченого у вартості придбання пального або
сплаченого
до
Державного
бюджету
акцизного податку на важкі дистиляти
(газойль), що класифікуються у товарних
підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00,
2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони
були використані для транспортних засобів,
що класифікуються у товарних підкатегоріях
8602 10 00 00, 8602 90 00 00, 8704 10 10 10
згідно з УКТ ЗЕД за такий поточний
податковий (звітний) період. Коригування
платниками податку суми сплаченого у
вартості придбання пального або сплаченого
до Державного бюджету вказаного акцизного
податку у складі витрат не відбувається. Якщо
платник податку на прибуток у звітному
періоді не отримав прибутку або сума податку
на прибуток менша за суму акцизного
податку, залишок суми такого податку, не
врахований у зменшення податку на прибуток
за поточний податковий (звітний) період, не
зменшує податок на прибуток у наступних
податкових (звітних) періодах.».
-9929- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Підпункт 3 пункту 57 Розділу I
законопроекту виключити
-9930- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3261

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«42. Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.
Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року».
-9931- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-9932- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«42 . Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.
Положення підпункту 140.4.4 пункту 140.4
статті 140 цього Кодексу застосовується до
суми
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування великих платників податків,
що виникла з 1 січня 2014 року».
-9933- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 розділу І
законопроекту виключити
-9934- Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Підласа Р. А. (р.к. №100), Н.д.
Кисилевський Д. Д. (р.к. №239), Н.д.
Мовчан О. В. (р.к. №351), Н.д. Кицак Б. В.
(р.к. №269), Н.д. Марчук І. П. (р.к. №394)
підпункт 3 пункту 57 Розділу І викласти у
такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«3) підрозділ 4 доповнити пунктом 42
такого змісту:
«42 . Тимчасово протягом 2022-2023 років
сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування минулих податкових (звітних)
років, непогашена на початок звітного періоду
позитивним
значенням
об'єкта
оподаткування, враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
податкового (звітного) періоду у розмірі 50
відсотків від такої непогашеної суми.
У разі, якщо сума від’ємного значення
об’єкта оподаткування не погашається
протягом відповідних звітних (податкових)
періодів 2022-2023 років, то непогашена сума
підлягає
врахуванню
при
визначенні
податкових зобов’язань у наступних періодах
у повному обсязі до повного погашення
такого від’ємного значення».
-9935- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 Розділу
законопроекту виключити.
-9936- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

I

Виключити підпункт 3 пункту 57 Розділу І
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-9937- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

підпункт 3 пункту 57 Розділу
законопроекту виключити;
-9938- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

I

підпункт 3 пункту 57 розділу І проекту
виключити;
-9939- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий пункт 42 Підрозділу 4
ПКУ як такий, що суперечить нормам та
регламентам ОЕСР.

Відхилено

3263

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-9940- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 56 такого змісту:
«56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної
енергії
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію»;
-9941- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Пункт 57 розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 3-2) наступного
змісту:
«3-2) підрозділ 4 доповнити пунктом 4
такого змісту:
“4. Тимчасово, до 1 січня 2027 року,
звільняється від оподаткування прибуток
сільськогосподарських
товаровиробників,
діяльність яких згідно з КВЕД-2010
відноситься до класів 01.47 (розведення
свійської птиці, за виключенням вирощування
курей, одержування яєць курей та діяльності
інкубаторних станцій з вирощування курей),
01.49 (в частині розведення та вирощування

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3264

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво
м'яса свійської птиці, за виключенням
виробництва м'яса курей, витоплювання жиру
курей, забою, оброблення та фасування м’яса
курей).
Положення
цього
пункту
розповсюджуються на сільськогосподарських
товаровиробників,
які
відповідають
критеріям, встановленим пунктами 291.4,
291.5-1 статті 291 цього Кодексу.”»
-9942- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У підпункті «3) підрозділ 4 доповнити
пунктом 42 такого змісту:»:
У назві зазначеного підпункту слова
«пунктом 42 такого змісту» змінити словами
«пунктами такого змісту» та доповнити
підпункт абзацами наступного змісту:
«55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період .
Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
за «зеленим тарифом» на загальну вартість

3265

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

реалізованої виробником електричної енергії
за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових

3266

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
Положення
цього
пункту
не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 39-2 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу.
56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної
енергії
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
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очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію.».».
-9943- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«42 . Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.
Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року».
-9944- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт третій пункту 57 Розділу І (щодо
доповнення пунктом 42 підрозділу 4 розділу
ХХ “Перехідні положення” Податкового
кодексу України) виключити.
-9945- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
підпункт 3 пункту 57 Розділу I
законопроекту виключити.
-9946- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
пункт 57 розділу І законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) підрозділ 4 доповнити пунктом 55
такого змісту:
“55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період.
Коефіцієнт оплати за реалізовану електричну
енергію за «зеленим тарифом» обчислюється
шляхом ділення суми отриманої оплати за
реалізовану у календарному кварталі за
електричну енергію за «зеленим тарифом» на
загальну вартість реалізованої виробником
електричної енергії за «зеленим тарифом» у
такому календарному кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
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(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту.
Положення цього абзацу застосовуються
також у податкових періодах наступних за
періодом визначеним в абзаці першому цього
пункту до повного погашення заборгованості
за електричну енергію за «зеленим тарифом»
реалізовану в періоді, визначеному в абзаці
першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
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Положення
цього
пункту
не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 39-2 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу. ”;».
-9947- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Підпункт 3) пункту 57 законопроекту
(щодо доповнення пунктом 42 Підрозділу 4
«Особливості
справляння
податку
на
прибуток підприємств» – виключити.
-9948- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«42. Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на 1 січня
2022 року позитивним значенням об’єкта
оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.».
-9949- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 розділу І
законопроекту (щодо доповнення підрозділу 4
розділу ХХ «Перехідні положення» пунктом
4-2) виключити.
-9950- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 3 пункт 56 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«у підрозділі 4 новий пункт 42
виключити»;
-9951- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 55 такого змісту:
«55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період.
Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
за «зеленим тарифом» на загальну вартість
реалізованої виробником електричної енергії
за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
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податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
Положення
цього
пункту
не
поширюються на податкові зобов’язання, що
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розраховуються відповідно до статті 392 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу».
-9952- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац другий пункту 3 пункту 57 розділу І
викласти в такій редакції:
“42. Для великих платників податків сума
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
сформована за рахунок курсових різниць за
запозиченнями від нерезидентів, крім
міжнародних фінансових організацій, які
відповідно до міжнародних договорів України
наділені привілеями та імунітетом за
кредитами
(позиками),
отриманими
суб’єктами господарювання та виконання
яких забезпечено державними або місцевими
гарантіями, та непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, враховується у
зменшення фінансового результату до
оподаткування податкових (звітних) періодів
2023 року у розмірі 50 відсотків від такої
непогашеної суми.”.
-9953- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 56 такого змісту:
«56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

електричної
енергії
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію».
-9954- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції:
«42. Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.».
-9955- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 Розділу І
законопроекту – виключити.
-9956- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д.
Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 3 пункту 57 Розділу 1 виключити
-9957- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 55 такого змісту:
«55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період .
Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
за «зеленим тарифом» на загальну вартість
реалізованої виробником електричної енергії
за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
Положення
цього
пункту
не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 392 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу».
-9958- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3277

№

751

Редакція, прийнята в першому читанні

“42. Для великих платників податків сума
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
непогашена станом на перше січня 2022 року
позитивним
значенням
об’єкта
оподаткування, враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
податкових (звітних) періодів 2023 року у
розмірі 50 відсотків від такої непогашеної
суми.”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 56 такого змісту:
«56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної
енергії
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію»;
-9959- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 57
розділу I виключити.
-9960- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 3 пункту 57
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «42. Для великих платників податків
сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування, що виникла у період з 1 січня
2014 року до 1 січня 2022 року, непогашена
станом на перше січня 2022 року позитивним
значенням об’єкта оподаткування, вважається
такою, що виникла станом на 1 січня 2022
року. Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року.».
-9961- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
Абзац другий підпункту 3 пункту 57
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «42. Для великих платників податків
сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування, що виникла у період з 1 січня
2014 року до 1 січня 2022 року, непогашена
станом на перше січня 2022 року позитивним
значенням об’єкта оподаткування, вважається
такою, що виникла станом на 1 січня 2022
року. Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року.».
-9962- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.
Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року».
-9963- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

«42.

Відхилено

Статтю 4-2. Підрозділу 4 Розділу XX
викласти в наступній редакції: «4-2 Для
великих платників податків сума від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років, непогашена
станом на перше січня 2022 року позитивним
значенням
об'єкта
оподаткування,
враховується у зменшення фінансового
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

результату до оподаткування податкових
(звітних) періодів 2022 року у порядку
визначеному в абзаці другому підпункту
140.4.4. пункту 140.4. статі 140 цього кодексу,
а для наступних податкових звітних періодів у
порядку, який визначений абзацом третім
підпункту 140.4.4. пункту 140.4. статі 140
цього кодексу. Норми абзаців другого та
третього підпункту 140.4.4. пункту 140.4.
статі 140 цього кодексу не застосовуються у
разі повного погашення суми від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років, непогашених
станом на перше січня 2022 року».
-9964- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)
Статтю
Підрозділу 4 Розділу XX
викласти в наступній редакції: «42 Для
великих платників податків сума від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років, непогашена
станом на перше січня 2022 року позитивним
значенням
об'єкта
оподаткування,
враховується у зменшення фінансового
результату до оподаткування податкових
(звітних) періодів 2022 року у порядку
визначеному в абзаці другому підпункту
140.4.4. пункту 140.4. статі 140 цього кодексу,
а для наступних податкових звітних періодів у
порядку, який визначений абзацом третім
підпункту 140.4.4. пункту 140.4. статі 140
цього кодексу. Норми абзаців другого та
третього підпункту 140.4.4. пункту 140.4.
статі 140 цього кодексу не застосовуються у
разі повного погашення суми від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років, непогашених
станом на перше січня 2022 року».
-9965- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

42.

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 57
розділу І викласти в такій редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«підрозділ 4 доповнити пунктом 42, такого
змісту:
«42. Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.
Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року»;
-9966- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 55 такого змісту:
«55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період .
Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
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за «зеленим тарифом» на загальну вартість
реалізованої виробником електричної енергії
за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
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«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
Положення
цього
пункту
не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 392 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу».
-9967- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції: «3) підрозділ 4 доповнити
пунктом 42 такого змісту: «42. Для великих
платників податків сума від'ємного значення
об'єкта оподаткування, що виникла у період з
1 січня 2014 року до 1 січня 2022 року,
непогашена станом на перше січня 2022 року
позитивним
значенням
об’єкта
оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.
Положення підпункту 140.4.41 пункту 140.4
статті 140 цього Кодексу застосовується до
суми
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року».
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-9968- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)
4-2 . Вперше правило врахування
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
зменшення фінансового результату до
оподаткування, встановлене Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» для великих
платників податків, застосовується при
розрахунку фінансового результату до
оподаткування податкових (звітних) періодів
2022 року. При цьому сума від'ємного
значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років, непогашена
станом на перше січня 2022 року, уважаться
непогашенною сумою від'ємного значення
об'єкта оподаткування 2021 податкового
(звітного) року та враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
наступних податкових (звітних) періодів у
порядку, встановленому в підпункті 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу, до
повного погашення.
-9969- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Для великих платників податків сума
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
непогашена станом на перше січня 2022 року
позитивним
значенням
об’єкта
оподаткування, вважається таким, що
виникло станом на 1 січня 2022 року.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-9970- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції: «42. Для великих платників
податків сума від'ємного значення об'єкта
оподаткування, що виникла у період з 1 січня
2014 року до 1 січня 2022 року, непогашена
станом на 1 січня 2022 року позитивним
значенням об’єкта оподаткування, вважається
такою, що виникла станом на 1 січня 2022
року. Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року».
-9971- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції: «42. Для великих платників
податків сума від'ємного значення об'єкта
оподаткування, що виникла у період з 1 січня
2014 року до 1 січня 2022 року, непогашена
станом на перше січня 2022 року позитивним
значенням об’єкта оподаткування, вважається
такою, що виникла станом на 1 січня 2022
року. Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року».
-9972- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити абзац
-9973- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-9974- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

70. Підпункт 3 пункту 57 розділу І
доповнити абзацами такого змісту:
«підрозділ 4 доповнити пунктом 55 такого
змісту: «55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період .
Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
за «зеленим тарифом» на загальну вартість
реалізованої виробником електричної енергії
за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
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такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
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пункту. Положення цього пункту не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 392 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу».
-9975- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І викласти
такій редакції: «42. Для великих платників
податків сума від'ємного значення об'єкта
оподаткування, що виникла у період з 1 січня
2014 року до 1 січня 2022 року, непогашена
станом на 1 січня 2022 року позитивним
значенням об’єкта оподаткування, вважається
такою, що виникла станом на 1 січня 2022
року. Положення підпункту 140.4.4 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування великих платників податків,
що виникла з 1 січня 2014 року».
-9976- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий пункту 3 пункту 57 розділу І
викласти в такій редакції:
«підрозділ 4 доповнити пунктом 42, такого
змісту:
«42. Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.
Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року»;
-9977- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий пункту 3 пункту 57 розділу І
викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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“42. Для великих платників податків сума
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
сформована за рахунок курсових різниць за
кредитами від нерезидентів, крім іноземних
банків, та непогашена станом на перше січня
2022 року позитивним значенням об’єкта
оподаткування, враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
податкових (звітних) періодів 2023 року у
розмірі 50 відсотків від такої непогашеної
суми”;
-9978- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 55 такого змісту:
«55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період.
Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
за «зеленим тарифом» на загальну вартість
реалізованої виробником електричної енергії

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3289

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
Положення
цього
пункту
не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 392 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу».
-9979- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121),
Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Абзац другий підпункту 3 пункту 57
розділу І законопроекту (щодо доповнення
підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні
положення» пунктом 4-2) викласти в такій
редакції:
«4-2. Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року».
-9980- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац другий пункту 3 пункту 57 розділу
І викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

“42. Для великих платників податків сума
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
сформована за рахунок курсових різниць за
позиками від нерезидентів, крім іноземних
банків, та непогашена станом на перше січня
2022 року позитивним значенням об’єкта
оподаткування, враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
податкових (звітних) періодів 2023 року у
розмірі 50 відсотків від такої непогашеної
суми”;
-9981- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац другий підпункту 3 пункту 57
розділу І законопроекту (щодо доповнення
підрозділу 4 розвідку ХХ «Перехідні
положення» пунктом 4-2) викласти в такій
редакції:
«4-2. Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1
січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року».
-9982- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

42.
Вперше
правило
врахування
від'ємного значення об'єкта оподаткування
у зменшення фінансового результату до
оподаткування,
встановлене
Законом
України
«Про
внесення
змін
до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо

3292

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»длявеликихплатників
податків, застосовується при розрахунку
фінансового результату до оподаткування
податкових (звітних) періодів 2023 року.
При цьому сума від'ємного значення
об'єкта
оподаткування
минулих
податкових (звітних) років, непогашена
станом на перше січня 2023 року,
уважаться
непогашенною
сумою
від'ємного значення об'єкта оподаткування
2022
податкового
(звітного)
рокутавраховуєтьсяузменшення
фінансового результату до оподаткування
наступних податкових (звітних) періодів у
порядку, встановленому в підпункті 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу, до
повного погашення.
-9983- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 57 розділу І доповнити новим
підпунктом такого змісту:
«3) підрозділ 4 доповнити пунктом 55
такого змісту:
“55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за

3293

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період.
Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
за «зеленим тарифом» на загальну вартість
реалізованої виробником електричної енергії
за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення

3294

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
Положення цього пункту не поширюються
на
податкові
зобов’язання,
що
розраховуються відповідно до статті 39-2 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу».
-9984- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 57
розділу І законопроекту замінити двома
абзацами такого змісту:
"42.
Вперше
правило
врахування
від'ємного значення об'єкта оподаткування у
зменшення фінансового результату до
оподаткування, встановлене Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень» для великих
платників податків, застосовується при
розрахунку фінансового результату до
оподаткування податкових (звітних) періодів
2023 року.
При цьому сума від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років, непогашена станом на перше
січня 2023 року, уважаться непогашенною
сумою
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування 2022 податкового (звітного)
року та враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
наступних податкових (звітних) періодів у
порядку, встановленому в підпункті 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу, до
повного погашення".
-9985- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 57
розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"42. Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
непогашена станом на перше січня 2022 року
позитивним
значенням
об'єкта
оподаткування, враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
податкових (звітних) періодів 2022 року у
порядку визначеному у абзаці другому
підпункту 140.4.4. пункту 140.4. статі 140
цього кодексу, а для наступних податкових
звітних періодів у порядку який визначений
абзацем третім підпункту 140.4.4. пункту
140.4. статі 140 цього кодексу. Норми абзаців
другого та третього підпункту 140.4.4. пункту
140.4. статі 140 цього кодексу не
застосовуються у разі повного погашення
суми
від'ємного
значення
об'єкта
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оподаткування минулих податкових (звітних)
років, непогашених станом на перше січня
2022 року".
-9986- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий пункту 3 пункту 57 розділу І
викласти в такій редакції:
“42. Для великих платників податків сума
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
сформована за рахунок курсових різниць за
запозиченнями від нерезидентів, крім
іноземних банків, та непогашена станом на
перше січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, враховується у
зменшення фінансового результату до
оподаткування податкових (звітних) періодів
2023 року у розмірі 50 відсотків від такої
непогашеної суми”;
-9987- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 55 такого змісту:
«55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
за «зеленим тарифом» на загальну вартість
реалізованої виробником електричної енергії
за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
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Висновки, обґрунтування

«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
Положення
цього
пункту
не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 392 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу».
-9988- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 3 пункту 57
розділу І після слів «великих платників
податків» вставити слова (що станом на 1
січня 2021 року перебували в реєстрі великих
платників податків)».
-9989- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий підпункту 3 пункту 57
Розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «42 . Для великих платників податків
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сума
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування, що виникла у період з 1 січня
2014 року до 1 січня 2022 року, непогашена
станом на перше січня 2022 року позитивним
значенням об’єкта оподаткування, вважається
такою, що виникла станом на 1 січня 2022
року. Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року.»
-9990- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 42 підрозділу 4 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України викласти в такій редакції: «Для
великих платників податків сума від'ємного
значення об'єкта оподаткування, що виникла у
період з 1 січня 2013 року до 1 січня 2022
року, непогашена станом на перше січня 2022
року
позитивним
значенням
об’єкта
оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.
Положення підпункту 140.4.41 пункту 140.4
статті 140 цього Кодексу застосовується до
суми
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2013
року.»
-9991- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Пункту 42 підрозділу 4 розділу ХХ
«ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-9992- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

42

підрозділ 4 доповнити пунктом
такого
змісту:
“42. Для великих платників податків сума
від’ємного значення об’єкта оподаткування
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минулих
податкових
(звітних)
років,
непогашена станом на перше січня 2022 року
позитивним
значенням
об’єкта
оподаткування, враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
наступних податкових (звітних) періодів
у 2022 році у розмірі 50 відсотків від такої
непогашеної суми.
у 2023 році у розмірі 50 відсотків від такої
непогашеної суми.”;
-9993- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)
пункт 42
Підрозділу 4. Особливості
справляння податку на прибуток підприємств
ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕННЬ, викласти в
такій редакції:
42. Вперше правило врахування від'ємного
значення об'єкта оподаткування у зменшення
фінансового результату до оподаткування,
встановлене Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» для великих платників податків,
застосовується при розрахунку фінансового
результату до оподаткування податкових
(звітних) періодів 2022 року.
При цьому сума від'ємного значення
об'єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років, непогашена станом на перше
січня 2022 року, уважаться непогашенною
сумою
від'ємного
значення
об'єкта
оподаткування 2021 податкового (звітного)
року та враховується у зменшення
фінансового результату до оподаткування
наступних податкових (звітних) періодів у
порядку, встановленому в підпункті 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу, до
повного погашення.
-9994- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д. Чорноморов А.
О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Підпункт 3 пункту 57 Розділу І
законопроекту доповнити новими абзацами
такого змісту:
«Підрозділ 4 доповнити пунктом 15 такого
змісту:
15.Податок на прибуток, що підлягає
сплаті до державного бюджету платниками
податку за поточний податковий (звітний)
період, зменшується на 82 відсотки суми
сплаченого у вартості придбання пального або
сплаченого
до
Державного
бюджету
акцизного податку на важкі дистиляти
(газойль), що класифікуються у товарних
підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00,
2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони
були використані для транспортних засобів,
що класифікуються у товарних підкатегоріях
8602 10 00 00, 8602 90 00 00, 8704 10 10 10
згідно з УКТ ЗЕД за такий поточний
податковий (звітний) період. Коригування
платниками податку суми сплаченого у
вартості придбання пального або сплаченого
до Державного бюджету вказаного акцизного
податку у складі витрат не відбувається.
Якщо платник податку на прибуток у
звітному періоді не отримав прибутку або
сума податку на прибуток менша за суму
акцизного податку, залишок суми такого
податку, не врахований у зменшення податку
на прибуток за поточний податковий (звітний)
період, не зменшує податок на прибуток у
наступних податкових (звітних) періодах.».
-9995- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-9996- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 42, такого змісту:
«42. Для великих платників податків сума
від'ємного значення об'єкта оподаткування,
що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1

Відхилено
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січня 2022 року, непогашена станом на перше
січня 2022 року позитивним значенням
об’єкта оподаткування, вважається такою, що
виникла станом на 1 січня 2022 року.
Положення підпункту 140.4.41 пункту
140.4 статті 140 цього Кодексу застосовується
до суми від’ємного значення об’єкта
оподаткування, що виникла з 1 січня 2014
року»;
-9997- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий пункту 3 пункту 57 розділу І
викласти в такій редакції:
«підрозділ 4 доповнити пунктом 55 такого
змісту:
«55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період .
Коефіцієнт
оплати
за
реалізовану
електричну енергію за «зеленим тарифом»
обчислюється
шляхом
ділення
суми
отриманої
оплати
за
реалізовану
у
календарному кварталі за електричну енергію
за «зеленим тарифом» на загальну вартість
реалізованої виробником електричної енергії

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

за «зеленим тарифом» у такому календарному
кварталі.
Для
цілей
належного
справляння
податкового зобов’язання з податку на
прибуток відповідно до цього пункту такі
платники податку здійснюють окремий облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом».
У періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом» за попередні
календарні періоди, що припадають на період
визначений в абзаці першому цього пункту,
такі платники визначають окремо від
податкового зобов’язання з податку на
прибуток за поточний квартальний звітний
(податковий) період, податкове зобов’язання з
податку на прибуток за попередні квартальні
податкові періоди, що підлягає нарахуванню
та сплаті у поточному квартальному звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток

3304

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом», що визначають
податкове зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до положень цього пункту, не
застосовують різницю визначену абзацом
третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139 цього Кодексу у разі списання безнадійної
дебіторської заборгованості за електричну
енергію за «зеленим тарифом», що
сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту.
Положення
цього
пункту
не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 392 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу».
-9998- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 56 такого змісту:
«56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної
енергії
для
забезпечення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3305

№

752

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію»;
-9999- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Пункту 42 підрозділу 4 розділу ХХ
«ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Податкового
кодексу України в редакції законопроекту
виключити
-10000- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац другий пункту 3 пункту 57 розділу І
викласти в такій редакції:
“42. Для великих платників податків сума
від’ємного значення об’єкта оподаткування
минулих
податкових
(звітних)
років,
сформована за рахунок курсових різниць за
позиками від нерезидентів та непогашена
станом на перше січня 2022 року позитивним
значенням
об’єкта
оподаткування,
враховується у зменшення фінансового
результату до оподаткування податкових
(звітних) періодів 2023 року у розмірі 50
відсотків від такої непогашеної суми”;
-10001- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 3 пункту 2
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекти» замінити на слово
«проєкти»;
-10002- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 38-1
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
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Висновки, обґрунтування

України слова «проект» замінити на слова
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10003- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 55
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слова
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10004- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 2 пункту 38-1
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слова
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10005- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 4 пункту 38-1
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слова
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10006- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 6 пункту 38-1
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слова
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10007- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 7 пункту 38-1
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слова
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10008- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 56 такого змісту:
«56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
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статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної
енергії
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію»;
-10009- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

71. Підпункт 3 пункту 57 розділу І
доповнити абзацами такого змісту:
«підрозділ 4 доповнити пунктом 56 такого
змісту:
«56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної
енергії
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
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очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію».
-10010- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 3 пункту 57 розділу І підрозділу
4 доповнити пунктом 56 такого змісту:
«56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної
енергії
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію»;
-10011- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

пункт 57 розділу І законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5) підрозділ 4 доповнити пунктом 55
такого змісту:
“55. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку-виробники електричної
енергії за «зеленим тарифом» мають право
визначати податкове зобов’язання з податку
на прибуток підприємств з урахуванням
особливостей визначених у цьому пункті.

3309

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Податкове зобов’язання з податку на
прибуток визначається для квартального
податкового (звітного) періоду з поданням
податкової декларації з податку на прибуток.
Податкове зобов’язання з податку на
прибуток підприємств обчислюється шляхом
множення податку на прибуток підприємств
за квартальний податковий (звітний) період,
щодо об’єкта оподаткування визначеного у
підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134
цього Кодексу, на коефіцієнт оплати за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом» за такий податковий період.
Коефіцієнт оплати за реалізовану електричну
енергію за «зеленим тарифом» обчислюється
шляхом ділення суми отриманої оплати за
реалізовану у календарному кварталі за
електричну енергію за «зеленим тарифом» на
загальну вартість реалізованої виробником
електричної енергії за «зеленим тарифом» у
такому календарному кварталі. Для цілей
належного
справляння
податкового
зобов’язання з податку на прибуток
відповідно до цього пункту такі платники
податку
здійснюють
окремий
облік
нарахованого податку на прибуток за
квартальні податкові (звітний) періоди, що
припадають на період визначений в абзаці
першому цього пункту, з визначенням
залишку податкового зобов’язання з податку
на прибуток, що буде підлягати справлянню в
періоді отримання оплати за електричну
енергію за «зеленим тарифом». У періоді
отримання оплати за електричну енергію за
«зеленим тарифом» за попередні календарні
періоди, що припадають на період визначений
в абзаці першому цього пункту, такі платники
визначають
окремо
від
податкового
зобов’язання з податку на прибуток за
поточний квартальний звітний (податковий)
період, податкове зобов’язання з податку на
прибуток за попередні квартальні податкові
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періоди, що підлягає нарахуванню та сплаті у
поточному
квартальному
звітному
(податковий) період у розмірі що дорівнює
(відповідає)
коефіцієнту
оплати
за
реалізовану електричну енергію за «зеленим
тарифом», визначеному в абзаці третьому
цього пункту. Положення цього абзацу
застосовуються також у податкових періодах
наступних за періодом визначеним в абзаці
першому цього пункту до повного погашення
заборгованості за електричну енергію за
«зеленим тарифом» реалізовану в періоді,
визначеному в абзаці першому цього пункту.
Сума
розрахованого
податкового
зобов’язання, що визначається відповідно до
цього пункту відображається платниками
податку-виробниками електричної енергії за
«зеленим тарифом» в Розрахунку податкових
зобов’язань з податку на прибуток
підприємств, що є невід'ємною частиною
податкової декларації з податку на прибуток
підприємств і затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику.
Платники
податку-виробники
електричної енергії за «зеленим тарифом», що
визначають податкове зобов’язання з податку
на прибуток відповідно до положень цього
пункту, не застосовують різницю визначену
абзацом третім підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139 цього Кодексу у разі списання
безнадійної дебіторської заборгованості за
електричну енергію за «зеленим тарифом»,
що сформувалась за неоплачену електричну
енергії за «зеленим тарифом» реалізовану в
період визначений в абзаці першому цього
пункту. Положення цього пункту не
поширюються на податкові зобов’язання, що
розраховуються відповідно до статті 39-2 та
пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу. ”;».
-10012- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Підпункт 3 пункту 57 розділу І доповнити
абзацами такого змісту: «підрозділ 4
доповнити пунктом 56 такого змісту:
«56. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, при
визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств коригування,
встановлене абзацом першим пункту 139.2.1
статті 139 цього Кодексу, не застосовується
для суб’єктів господарювання ‒ виробників
електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про
затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної
енергії
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії», в
частині резерву сумнівних боргів або резерву
очікуваних кредитних збитків (зменшення
корисності активів) на суми дебіторської
заборгованості за відпущену електричну
енергію».
-10013- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити розділ I законопроекту
нормою такого змісту:
«підрозділ 4 розділу ХХ доповнити новим
пунктом 55 такого змісту:
«55. Сума від’ємного значення загального
фінансового результату за операціями з
продажу або іншого відчуження цінних
паперів, сформованого платником податку
станом на 30 червня 2021 року (станом на 31
грудня 2020 року – платником податку, для
якого встановлений річний податковий
(звітний) період) враховується у зменшення
об’єкта оподаткування податком на прибуток
за наступний податковий (звітний) період

3312

№

753

Редакція, прийнята в першому читанні

4) у підрозділі 5:

Пропозиції та поправки до проекту

шляхом зменшення фінансового результату
до оподаткування.
У разі якщо станом на 30 червня 2021 року
платник податку обліковує суму збитку від
переоцінки цінних паперів, яка збільшила
фінансовий результат до оподаткування
відповідно до абзацу третього підпункту
141.2.1 пункту 141.2 статті 140 цього Кодексу
та не була врахована при розрахунку
загального фінансового результату за
операціями з продажу або іншого відчуження
цінних паперів наступного податкового
(звітного) періоду відповідно до підпункту
141.2.1 пункту 141.2 статті 140 цього Кодексу,
сума такого збитку від переоцінки цінних
паперів може бути врахована у зменшення
об’єкта оподаткування податком на прибуток
у порядку, передбаченому абзацом першим
цього пункту.»
-10014- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
пп. 4 п. 57 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
97. У підрозділі 5 розділу ХХ “Перехідні
положення”::
пункт 16 викласти у такій редакції:
"16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року
включно, встановити:
протягом трьох звітних місяців поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, тютюну та промислових замінників
тютюну середньомісячний обсяг продажу
марок акцизного податку підприємству виробнику та/або імпортеру тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну , продавцем марок акцизного податку
не може перевищувати 115 відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на митній
території України тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну
таким підприємством — виробником та/або

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

97. У підрозділі 5 розділу ХХ “Перехідні
положення”::
пункт 16 викласти у такій редакції:
"16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року
включно, встановити:
протягом трьох звітних місяців поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, тютюну та промислових замінників
тютюну середньомісячний обсяг продажу
марок акцизного податку підприємству виробнику та/або імпортеру тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну , продавцем марок акцизного податку
не може перевищувати 115 відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на митній
території України тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну
таким підприємством — виробником та/або
імпортером за попередні дев’яти календарних
місяців;
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імпортером за попередні дев’яти календарних
місяців;
протягом трьох звітних місяців поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, тютюну та промислових замінників
тютюну , з обсягів реалізації на внутрішній
ринок тютюнових виробів, ттютюну та
промислових
замінників
тютюну
,
виробниками та/або ввезення на митну
територію
України
імпортерами,
що
перевищує 115 відсотків середньомісячного
обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої
продукції
або
її
ввезення
таким
підприємством-виробником
та/або
імпортером за попередні дев’ять місяців (що
передують трьом звітним місяцям поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, тютюну та промислових замінників
тютюну , акцизний податок сплачується із
застосуванням коефіцієнта 1,5.”;
в пункті 36 слова "та/або ввозяться з
території такої держави-окупанта (агресора)
та/або з тимчасово окупованої території
України, визначеної такою згідно із законом
України" замінити словами «та/або останньою
країною державної реєстрації яких є така
держава окупант (агресор)»;
доповнити пунктом 37 такого змісту:
“ 37. Установити, що за податковими
зобов’язаннями з екологічного податку, що
виникли:
з 1 січня 2022 до 31 грудня 2022 року
включно ставки податку становлять 30
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 1 січня 2023 до 31 грудня 2023 року
включно ставки податку становлять 60
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

протягом трьох звітних місяців поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, тютюну та промислових замінників
тютюну , з обсягів реалізації на внутрішній
ринок тютюнових виробів, ттютюну та
промислових
замінників
тютюну
,
виробниками та/або ввезення на митну
територію
України
імпортерами,
що
перевищує 115 відсотків середньомісячного
обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої
продукції
або
її
ввезення
таким
підприємством-виробником
та/або
імпортером за попередні дев’ять місяців (що
передують трьом звітним місяцям поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, тютюну та промислових замінників
тютюну , акцизний податок сплачується із
застосуванням коефіцієнта 1,5”;
в пункті 36 слова "та/або ввозяться з
території такої держави-окупанта (агресора)
та/або з тимчасово окупованої території
України, визначеної такою згідно із законом
України" замінити словами «та/або останньою
країною державної реєстрації яких є така
держава окупант (агресор)»;
доповнити пунктом 37 такого змісту:
“ 37. Установити, що за податковими
зобов’язаннями з екологічного податку, що
виникли:
з 1 січня 2022 до 31 грудня 2022 року
включно ставки податку становлять 30
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 1 січня 2023 до 31 грудня 2023 року
включно ставки податку становлять 60
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 1 січня 2024 до 31 грудня 2024 року
включно ставки податку становлять 90
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з 1 січня 2024 до 31 грудня 2024 року
включно ставки податку становлять 90
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 1 січня 2025 року ставки податку
становлять 100 відсотків від ставок,
передбачених у пунктах 245.1 та 245.2 статті
245 цього Кодексу”;
доповнити новим пунктом такого змісту:
38. Для платників податку, визначених у
підпункті 212.1.13 пункту 212.1 статті 212
цього Кодексу, що є виробниками електричної
енергії, на яких покладені спеціальні
обов'язки
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів відповідно до
Закону України «Про ринок електричної
енергії» датою виникнення податкових
зобов'язань з акцизного податку на операції з
реалізації електричної енергії є:
тимчасово з 1 січня 2022 року до 31 грудня
2022 року (включно) дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
або дата отримання інших видів компенсацій
за реалізовану електричну енергію);
з 1 січня 2023 року – дата підписання акту
прийому-передачі електроенергії згідно з
пунктом 216.10 статті 216 цього Кодексу (для
електричної енергії, реалізованої починаючи з
1 січня 2023 року) та дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
або дата отримання інших видів компенсацій
(для електричної енергії, реалізованої у період
з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року
(включно))";
39. Установити, що екологічний податок за
викиди двоокису вуглецю, спрямовується на
заходи, що призводять до скорочення викидів
двоокису вуглецю (декарбонізацію) галузей,
віднесених до секції C "Переробна
промисловість"
та
D
"Постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря" національного класифікатора ДК
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відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 1 січня 2025 року ставки податку
становлять 100 відсотків від ставок,
передбачених у пунктах 245.1 та 245.2 статті
245 цього Кодексу”;
доповнити новим пунктами 38-39 такого
змісту:
38. Для платників податку, визначених у
підпункті 212.1.13 пункту 212.1 статті 212
цього Кодексу, що є виробниками електричної
енергії, на яких покладені спеціальні
обов'язки
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів відповідно до
Закону України «Про ринок електричної
енергії» датою виникнення податкових
зобов'язань з акцизного податку на операції з
реалізації електричної енергії є:
тимчасово з 1 січня 2022 року до 31 грудня
2022 року (включно) дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
або дата отримання інших видів компенсацій
за реалізовану електричну енергію);
з 1 січня 2023 року – дата підписання акту
прийому-передачі електроенергії згідно з
пунктом 216.10 статті 216 цього Кодексу (для
електричної енергії, реалізованої починаючи з
1 січня 2023 року) та дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
або дата отримання інших видів компенсацій
(для електричної енергії, реалізованої у період
з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року
(включно))";
39. Установити, що екологічний податок за
викиди двоокису вуглецю, спрямовується на
заходи, що призводять до скорочення викидів
двоокису вуглецю (декарбонізацію) галузей,
віднесених до секції C "Переробна
промисловість"
та
D
"Постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря" національного класифікатора ДК
009:2010 "Класифікація видів економічної
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Висновки, обґрунтування

009:2010 "Класифікація видів економічної
діяльності" в порядку, встановленому
Бюджетним Кодексом України, в обсязі, не
менше 70% сплаченого податку відповідної
секції.»
-10015- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Доповнити новим пунктом:
3. Тимчасово до 31 грудня 2026 року
датою виникнення податкових зобов'язань з
акцизного податку на операції з реалізації
електричної енергії для платників податку,
визначених у підпункті 212.1.13 пункту 212.13
статті 212 цього Кодексу, є дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
або дата отримання інших видів компенсацій
за таку реалізовану електричну енергію.
Платники податку, визначенні у підпункті
212.1.13 пункту 212.13 статті 212 цього
Кодексу, визначають податкові зобов'язання з
акцизного податку на електричну енергію в
податковому звітному періоді в якому
отримано (зараховано) кошти на банківський
рахунок або інші види компенсації вартості
такої реалізованої електричної енергії зі
застосуванням
частки
виробленої
електроенергії у загальному обсязі реалізації
електричної енергії, розрахованої відповідно
до положень абзацу 2 підпункту 214.1.3 статті
214 цього Кодексу за відповідний період, за
який отримано кошти на банківський рахунок
або інші види компенсації вартості
реалізованої електричної енергії.
-10016- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

діяльності" в порядку, встановленому
Бюджетним Кодексом України, в обсязі, не
менше 70% сплаченого податку відповідної
секції».

виключити
-10017- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 4 пункту 57 Розділу
законопроекту – виключити.
-10018- Н.д. Пивоваров Є. П. (р.к. №376)

Відхилено
І
Відхилено

3316

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підпункт 4 пункту 57 розділу I доповнити
абзацами такого змісту:
«доповнити пунктом 37 такого змісту:
«37. Тимчасово, до 1 січня 2025 року,
платники податку, які здійснюють реалізації
електричної
енергії,
виробленої
з
відновлюваних джерел- сонячної та вітрової
енергії, базу оподаткування акцизним
податком розраховують за касовим методом.»
-10019- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

підпункт 4 пункту 57 розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту:
“3. Тимчасово до 31 грудня 2026 року
датою виникнення податкових зобов'язань з
акцизного податку на операції з реалізації
електричної енергії для платників податку
визначених у підпункті 212.1.13 пункту 212.13
статті 212 цього Кодексу є дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
або дата отримання інших видів компенсацій
за таку реалізовану електричну енергію. 31.
Тимчасово до 31 грудня 2026 року платники
податку визначенні у підпункті 212.1.13
пункту 212.13 статті 212 цього Кодексу
визначають
податкові
зобов'язання
з
акцизного податку на електричну енергію в
податковому звітному періоді, в якому
отримано (зараховано) кошти на банківський
рахунок або інші види компенсації вартості
такої реалізованої електричної енергії з
застосуванням
частки
виробленої
електроенергії та або придбаної електричної
енергії у виробників електричної енергії з
альтернативних джерел енергії у загальному
обсязі
реалізації
електричної
енергії
розрахованої відповідно до положень абзацу 2
підпункту 214.1.3 та абзацу 2 підпункту
214.1.31 статті 214 цього Кодексу за
відповідний період, за який отримано кошти
на банківський рахунок або інші види

3317

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

компенсації вартості реалізованої електричної
енергії. “.
-10020- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 57 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-10021- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 57 розділу І доповнити
абзацом такого змісту:
“3. Тимчасово до 31 грудня 2026 року
датою виникнення податкових зобов'язань з
акцизного податку на операції з реалізації
електричної енергії для платників податку
визначених у підпункті 212.1.13 пункту 212.13
статті 212 цього Кодексу є дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
або дата отримання інших видів компенсацій
за таку реалізовану електричну енергію.
31. Тимчасово до 31 грудня 2026 року
платники податку визначенні у підпункті
212.1.13 пункту 212.13 статті 212 цього
Кодексу визначають податкові зобов'язання з
акцизного податку на електричну енергію в
податковому звітному періоді, в якому
отримано (зараховано) кошти на банківський
рахунок або інші види компенсації вартості
такої реалізованої електричної енергії з
застосуванням
частки
виробленої
електроенергії та або придбаної електричної
енергії у виробників електричної енергії з
альтернативних джерел енергії у загальному
обсязі
реалізації
електричної
енергії
розрахованої відповідно до положень абзацу 2
підпункту 214.1.3 та абзацу 2 підпункту
214.1.31 статті 214 цього Кодексу за
відповідний період, за який отримано кошти
на банківський рахунок або інші види
компенсації вартості реалізованої електричної
енергії».
-10022- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3318

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підпункт 4 пункту 57 розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту:
“3. Тимчасово до 31 грудня 2026 року
датою виникнення податкових зобов'язань з
акцизного податку на операції з реалізації
електричної енергії для платників податку,
визначених у підпункті 212.1.13 пункту 212.13
статті 212 цього Кодексу, є дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
або дата отримання інших видів компенсацій
за таку реалізовану електричну енергію.
Платники податку, визначенні у підпункті
212.1.13 пункту 212.13 статті 212 цього
Кодексу, визначають податкові зобов'язання з
акцизного податку на електричну енергію в
податковому звітному періоді в якому
отримано (зараховано) кошти на банківський
рахунок або інші види компенсації вартості
такої реалізованої електричної енергії зі
застосуванням
частки
виробленої
електроенергії у загальному обсязі реалізації
електричної енергії, розрахованої відповідно
до положень абзацу 2 підпункту 214.1.3 статті
214 цього Кодексу за відповідний період, за
який отримано кошти на банківський рахунок
або інші види компенсації вартості
реалізованої електричної енергії. “.
-10023- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
Підпункт 4 пункту 57 після абзацу
шістнадцятого доповнити новими абзацами
такого змісту:
«після пункту 36 доповнити новим
пунктом 37 такого змісту:
37. Встановити, що положення цього
Кодексу в частині справляння акцизного
податку з реалізації тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3319

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

сигаретах набирають чинності не раніше дня
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо зарахування акцизного податку
з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі тютюнових виробів».».
-10024- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31), Н.д. Холодов А. І.
(р.к. №22)
підпункт 4 пункту 57 розділу І
законопроекту доповнити абзацом такого
змісту:
“3. Тимчасово до 31 грудня 2026 року
датою виникнення податкових зобов'язань з
акцизного податку на операції з реалізації
електричної енергії для платників податку
визначених у підпункті 212.1.13 пункту 212.13
статті 212 цього Кодексу є дата зарахування
(отримання) коштів на банківський рахунок
або дата отримання інших видів компенсацій
за таку реалізовану електричну енергію.
31. Тимчасово до 31 грудня 2026 року
платники податку визначенні у підпункті
212.1.13 пункту 212.13 статті 212 цього
Кодексу визначають податкові зобов'язання з
акцизного податку на електричну енергію в
податковому звітному періоді, в якому
отримано (зараховано) кошти на банківський
рахунок або інші види компенсації вартості
такої реалізованої електричної енергії з
застосуванням
частки
виробленої
електроенергії та або придбаної електричної
енергії у виробників електричної енергії з
альтернативних джерел енергії у загальному
обсязі
реалізації
електричної
енергії
розрахованої відповідно до положень абзацу 2
підпункту 214.1.3 та абзацу 2 підпункту
214.1.31 статті 214 цього Кодексу за
відповідний період, за який отримано кошти
на банківський рахунок або інші види
компенсації вартості реалізованої електричної
енергії. “.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3320
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10025- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 4 пункт 56 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 16 підрозділу 5 викласти у такій
редакції:
«16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року
включно, встановити, що місячний обсяг (у
кількісному виразі виключно у четвертому
кварталі кожного року) продажу марок
акцизного податку підприємству - виробнику
або імпортеру тютюнових виробів продавцем
марок
акцизного
податку
не
може
перевищувати
115
відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на митній
території України тютюнових виробів цим
підприємством - виробником або імпортером
за попередні три календарні місяці.
Положення, передбачене абзацом першим
цього пункту, поширюється лише на
підприємства, які провадять діяльність із
виробництва та/або імпорту тютюнових
виробів більше 12 місяців та обсяг придбання
марок акцизного податку якими протягом
поточного місяця перевищує 1 мільйон штук;
Новий пункт 36 виключити;
-10026- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри «1,5» замінити цифрами
«1,6».
-10027- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

754

пункт 16 викласти у такій редакції:

Підпункт 4 пункту 57 Розділу
законопроекту – виключити.
-10028- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

І
Відхилено

пункт 16 виключити;
-10029- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Абзаци другий - п'ятий підпункту 4 пункту
57 розділу I законопроекту (щодо нової
редакції пункту 16 підрозділу 5 розділу ХХ
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«Перехідні положення» ПКУ) викласти в
такій редакції: «пункт 16 викласти у такій
редакції: «16. Тимчасово, до 31 грудня 2029
року включно, встановити: протягом трьох
звітних місяців поспіль, що передують
місяцю, в якому підвищуються ставки
акцизного податку на тютюнові вироби,
середньомісячний обсяг продажу марок
акцизного податку підприємству - виробнику
та/або
імпортеру
тютюнових
виробів
продавцем марок акцизного податку не може
перевищувати
115
відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на митній
території України тютюнових виробів таким
підприємством — виробником та/або
імпортером за попередні дев’ять календарних
місяців; протягом трьох звітних місяців
поспіль, що передують місяцю, в якому
підвищуються ставки акцизного податку на
тютюнові вироби, з обсягів реалізації на
внутрішній ринок тютюнових виробів
виробниками, що перевищує 115 відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на
внутрішньому ринку такої продукції за
попередні дев’ять місяців (що передують
трьом звітним місяцям поспіль, що передують
місяцю, в якому підвищуються ставки
акцизного податку на тютюнові вироби),
акцизний
податок
сплачується
із
застосуванням коефіцієнта 1,2».
-10030- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-10031- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту: у підрозділі
5 пункт 16 викласти в наступній редакції:
«16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року
включно, встановити: протягом трьох звітних

Відхилено
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місяців поспіль, що передують місяцю, в
якому підвищуються ставки акцизного
податкуна
тютюнові
вироби,
середньомісячний обсяг продажу марок
акцизного податку підприємству - виробнику
та/або
імпортеру
тютюнових
виробів
продавцем марок акцизного податку не може
перевищувати
115
відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на митній
території України тютюнових виробів таким
підприємством
виробником
та/або
імпортером за попередні дев’ять календарних
місяців.»
-10032- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 16 підрозділу 5 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України викласти в такій редакції:
«16. Тимчасово, до 31 грудня 2030 року
включно, встановити:
протягом трьох звітних місяців поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, середньомісячний обсяг продажу
марок акцизного податку підприємству виробнику та/або імпортеру тютюнових
виробів продавцем марок акцизного податку
не може перевищувати 140 відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на митній
території України тютюнових виробів таким
підприємством
виробником
та/або
імпортером за попередні дев’яти календарних
місяців;
протягом трьох звітних місяців поспіль,
що передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, з обсягів реалізації на внутрішній
ринок тютюнових виробів виробниками
та/або ввезення на митну територію України
імпортерами, що перевищує 140 відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3323

№

755

Редакція, прийнята в першому читанні

“16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року
включно, встановити:

Пропозиції та поправки до проекту

внутрішньому ринку такої продукції або її
ввезення таким підприємством-виробником
та/або імпортером за попередні дев’ять
місяців (що передують трьом звітним місяцям
поспіль, що передують місяцю, в якому
підвищуються ставки акцизного податку на
тютюнові
вироби),
акцизний
податок
сплачується із застосуванням коефіцієнта
1,3.».
-10033- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
у підрозділі 5 пункт 16 викласти в
наступній редакції:
«16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року
включно, встановити: протягом трьох звітних
місяців поспіль, що передують місяцю, в
якому підвищуються ставки акцизного
податкуна
тютюнові
вироби,
середньомісячний обсяг продажу марок
акцизного податку підприємству - виробнику
та/або
імпортеру
тютюнових
виробів
продавцем марок акцизного податку не може
перевищувати
115
відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на митній
території України тютюнових виробів таким
підприємством
виробником
та/або
імпортером за попередні дев’ять календарних
місяців.»
-10034- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити
-10035- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у абзаці третьому підпункту 4 пункту 57
Розділу I законопроекту слова «31 грудня
2029 року» замінити на «01 січня 2030 року»;

3324

№

756

Редакція, прийнята в першому читанні

протягом трьох звітних місяців поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, середньомісячний обсяг продажу
марок акцизного податку підприємству виробнику та/або імпортеру тютюнових
виробів продавцем марок акцизного податку
не може перевищувати 115 відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на митній
території України тютюнових виробів таким
підприємством — виробником та/або
імпортером за попередні дев’яти календарних
місяців;

Пропозиції та поправки до проекту

-10036- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
XX
«ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
у підрозділі 5 пункт 16 викласти в
наступній редакції:
«16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року
включно, встановити: протягом трьох звітних
місяців поспіль, що передують місяцю, в
якому підвищуються ставки акцизного
податкуна
тютюнові
вироби,
середньомісячний обсяг продажу марок
акцизного податку підприємству - виробнику
та/або
імпортеру
тютюнових
виробів
продавцем марок акцизного податку не може
перевищувати
115
відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на митній
території України тютюнових виробів таким
підприємством
виробником
та/або
імпортером за попередні дев’ять календарних
місяців.»
-10037- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити;
-10038- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 57
розділу І слово «дев’яти» замінити словом
«шести».
-10039- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10040- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У абзаці першому пункту 16 підрозділу 5
розділу
ХХ.
Перехідні
положення
Податкового кодексу України слова «дев’яти
календарних місяців» замінити словами «три
календарні місяці.».

Відхилено

3325

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10041- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 57
розділу І слово «дев’яти» замінити словом
«семи».
-10042- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
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протягом трьох звітних місяців поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби, з обсягів реалізації на внутрішній
ринок тютюнових виробів виробниками
та/або ввезення на митну територію України
імпортерами, що перевищує 115 відсотків
середньомісячного обсягу реалізації на
внутрішньому ринку такої продукції або її
ввезення таким підприємством-виробником
та/або імпортером за попередні дев’ять
місяців (що передують трьом звітним місяцям
поспіль, що передують місяцю, в якому
підвищуються ставки акцизного податку на
тютюнові
вироби),
акцизний
податок
сплачується із застосуванням коефіцієнта
1,5.”;

абзац четвертий підпункту 4 пункту 57
розділу І проекту доповнити словами "(що
передують трьом звітним місяцям поспіль, що
передують місяцю, в якому підвищуються
ставки акцизного податку на тютюнові
вироби)";
-10043- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 57
розділу І слово «дев’яти» замінити словом
«дванадцяти».
-10044- Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)
Підпункт четвертий пункту 57 розділу I
проекту Закону в частині внесення змін до
Податкового кодексу України доповнити
новим абзацом шостим такого змісту:
«у підпункті 1 пункту 17 цифри «1747,60»,
«2097,12», «2516,54» замінити відповідно
цифрами «1456,33», «1456,33», «1456,33»;».
У зв’язку з цим абзаци шостийшістнадцятий підпункту четвертого пункту 57
розділу I проекту Закону вважати абзацами
сьомим-сімнадцятим відповідно.
-10045- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити;
-10046- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Підпункт 2 до пункту 17 підрозділу 5
розділу XX:
2402
10
00
90

Сига
рили
,
вкл
юча

грив
ень
за 1
кіло
грам

1367
,71

1641
,26

1969
,51

2363
,4
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Пропозиції та поправки до проекту
ючи
сига
рили
з
відрі
зани
ми
кінц
ями,
з
вміс
том
тют
юну

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(нет
то)*

-10047- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Доповнити новим пунктом 171 такого
змісту:
«171. Тимчасово, до 31 грудня 2026 року
включно, операції з реалізації електричної
енергії, виробленої з відновлюваних джерел
енергії суб’єктами, які до 01 липня 2021 року
ввели в експлуатацію відповідний об’єкт
електроенергетики або черги будівництва
електричної станції (пускового комплексу)
для виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії та які
продають електричну енергію, вироблену з
альтернативних джерел енергії за "зеленим"
тарифом відповідно до Закону України «Про
ринок
електричної
енергії»
не
оподатковуються акцизним податком.
-10048- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

підпункт 4 пункту 57 Розділу І проекту
доповнити новим абзацем шостим наступного
змісту:
"В пункті 36 слова "та/або ввозяться з
території такої держави-окупанта (агресора)
та/або з тимчасово окупованої території
України, визначеної такою згідно із законом
України" виключити.
У звязку з чим, абзаци шостийсімнадцятий підпункту 4 пункту 57 Розділу І
проекту
вважати
абзацами
сьомимвісімнадцятим відповідно.
-10049- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-10050- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17)
Підпункт 4 пункту 57 розділу I доповнити
абзацами такого змісту:
«доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
«18-1. Тимчасово, до 1 січня 2025 року,
платники податку, які здійснюють реалізацію
електричної
енергії,
виробленої
з
відновлюваних джерел- сонячної та вітрової
енергії, базу оподаткування акцизним
податком розраховують за касовим методом.»
-10051- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри «1,5» замінити цифрами
«1,3».
-10052- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри «1,5» замінити цифрами
«1,25».
-10053- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри «1,5» замінити цифрами
«1,4».

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3328

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10054- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри «1,5» замінити цифрами
«1,4».
-10055- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

758

доповнити пунктом 36 такого змісту:

Підпункт «4) у підрозділі 5:» доповнити
абзацами наступного змісту:
«доповнити пунктом 181 такого змісту:
181. Тимчасово, до 1 січня 2026 року,
платники податку, які здійснюють реалізацію
електричної
енергії,
виробленої
з
відновлюваних джерел- сонячної та вітрової
енергії, базу оподаткування акцизним
податком
розраховують
за
касовим
методом.».
-10056- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Бурміч А. П. (р.к. №144)
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри «1,5» замінити цифрами
«1,2».
-10057- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)
в абзаці шостому та сьомому підпункту 4
пункту 57 Розділу І проекту цифри "36"
замінити цифрами "37"
-10058- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити

759

“36. Установити, що за податковими
зобов’язаннями з екологічного податку, що
виникли:

-10059- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 36 підрозділу 5 розділу ХХ.
Перехідні положення Податкового кодексу
України виключити.
-10060- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

виключити
-10061- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)

Відхилено

3329

№
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Редакція, прийнята в першому читанні

з 1 липня 2021 до 31 грудня 2021 року
включно ставки податку становлять 20
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац перший пункту 36 підрозділу 5
розділу
ХХ
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«36. Установити, що за податковими
зобов’язаннями з екологічного податку, що
виникли: з 1 липня 2021 до 31 грудня 2021
року включно ставки податку становлять 15
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;»
-10062- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

В абзаці восьмому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри та слова «1 липня 2021 до 31
грудня 2021» замінити цифрами та словами «1
січня 2022 до 31 грудня 2022».
-10063- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Відхилено

з 1 серпня 2021 до 31 грудня 2021 року
включно ставки податку становлять 20
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10064- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

з 1 липня 2022 до 31 грудня 2022 року
включно ставки податку становлять 20
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10065- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10066- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
72. В абзаці восьмому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 липня 2021 до
31 грудня 2021» замінити цифрами та словами
«1 січня 2022 до 31 грудня 2022».
-10067- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59),
Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.
№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.

Відхилено

Відхилено

3330

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич
О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)
у підрозділі 5 Перехідних положень ПКУ
(пп. 4 пункту 57 проекту закону реєстр. №
5600) у абзаці другому пункту 36
пропонованих змін слова «з 1 липня 2021»
виключити.
-10068- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці восьмому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри та слова «1 липня 2021 до 31
грудня 2021» замінити цифрами та словами «1
січня 2022 до 31 грудня 2023».
-10069- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3331

№

761

Редакція, прийнята в першому читанні

з 1 січня 2022 до 31 грудня 2022 року
включно ставки податку становлять 30
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

Пропозиції та поправки до проекту

Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 4 пункту 57 розділу І
виключити абзац восьмий.
-10070- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці восьмому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри «20» замінити цифрами «15».
-10071- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри та слова «1 січня 2022 до 31
грудня 2022» замінити цифрами та словами «1
січня 2023 до 31 грудня 2023».
-10072- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

з 1 січня 2023 до 31 грудня 2023 року
включно ставки податку становлять 30
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10073- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10074- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

73. В абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2022 до
31 грудня 2022» замінити цифрами та словами
«1 січня 2023 до 31 грудня 2023».
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-10075- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри та слова «1 січня 2022 до 31
грудня 2022» замінити цифрами та словами «1
січня 2023 до 31 грудня 2024».
-10076- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

762

з 1 січня 2023 до 31 грудня 2023 року
включно ставки податку становлять 40
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

у підпункті 4 пункту 57 Розділу I
законопроекту виключити абзац дев’ятий;
-10077- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац другий пункту 36 підрозділу 5
розділу
ХХ
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«з 1 січня 2022 до 31 грудня 2022 року
включно ставки податку становлять 25
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;»
-10078- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри «30» замінити цифрами «25».
-10079- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В абзаці десятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри та слова «1 січня 2023 до 31
грудня 2023» замінити цифрами та словами «1
січня 2024 до 31 грудня 2024».
-10080- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

з 1 січня 2024 до 31 грудня 2024 року
включно ставки податку становлять 40
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10081- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10082- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

74.В абзаці десятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2023 до

3333

№

763

Редакція, прийнята в першому читанні

з 1 січня 2024 до 31 грудня 2024 року
включно ставки податку становлять 50
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

Пропозиції та поправки до проекту

31 грудня 2023» замінити цифрами та словами
«1 січня 2024 до 31 грудня 2024».
-10083- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці десятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри та слова «1 січня 2023 до 31
грудня 2023» замінити цифрами та словами «1
січня 2024 до 31 грудня 2025».
-10084- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац третій пункту 36 підрозділу 5
розділу
ХХ
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«з 1 січня 2023 до 31 грудня 2023 року
включно ставки податку становлять 30
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;»
-10085- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці десятому підпункту 4 пункту 57
розділу І цифри «40» замінити цифрами «35».
-10086- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В абзаці одинадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2024 до
31 грудня 2024» замінити цифрами та словами
«1 січня 2025 до 31 грудня 2025».
-10087- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

з 1 січня 2025 до 31 грудня 2025 року
включно ставки податку становлять 50
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10088- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10089- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

75.В абзаці одинадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слова «1 січня
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2024 до 31 грудня 2024» замінити цифрами та
словами «1 січня 2025 до 31 грудня 2025».
-10090- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці одинадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2024 до
31 грудня 2024» замінити цифрами та словами
«1 січня 2025 до 31 грудня 2025».
-10091- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

764

з 1 січня 2025 до 31 грудня 2025 року
включно ставки податку становлять 60
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

у підпункті 4 пункту 57 Розділу I
законопроекту
виключити
абзац
одинадцятий;
-10092- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац четвертий пункту 36 підрозділу 5
розділу
ХХ
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«з 1 січня 2024 до 31 грудня 2024 року
включно ставки податку становлять 40
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;»
-10093- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці одинадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри «50» замінити цифрами
«45».
-10094- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В абзаці дванадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2025 до
31 грудня 2025» замінити цифрами та словами
«1 січня 2026 до 31 грудня 2026».
-10095- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

з 1 січня 2026 до 31 грудня 2026 року
включно ставки податку становлять 60
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10096- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

3335
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10097- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

765

з 1 січня 2026 до 31 грудня 2026 року
включно ставки податку становлять 70
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

76. В абзаці дванадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слова «1 січня
2025 до 31 грудня 2025» замінити цифрами та
словами «1 січня 2026 до 31 грудня 2026».
-10098- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці дванадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2025 до
31 грудня 2025» замінити цифрами та словами
«1 січня 2026 до 31 грудня 2026».
-10099- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац п’ятий пункту 36 підрозділу 5
розділу
ХХ
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«з 1 січня 2025 до 31 грудня 2025 року
включно ставки податку становлять 50
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;»
-10100- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці дванадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри «60» замінити цифрами
«55».
-10101- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В абзаці тринадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2026 до
31 грудня 2026» замінити цифрами та словами
«1 січня 2027 до 31 грудня 2027».
-10102- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

з 1 січня 2027 до 31 грудня 2027 року
включно ставки податку становлять 70
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10103- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

3336
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77. В абзаці тринадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слова «1 січня
2026 до 31 грудня 2026» замінити цифрами та
словами «1 січня 2027 до 31 грудня 2027».
-10104- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці тринадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2026 до
31 грудня 2026» замінити цифрами та словами
«1 січня 2027 до 31 грудня 2027».
-10105- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

766

з 1 січня 2027 до 31 грудня 2027 року
включно ставки податку становлять 80
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

у підпункті 4 пункту 57 Розділу I
законопроекту виключити абзац тринадцятий;
-10106- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац шостий пункту 36 підрозділу 5
розділу
ХХ
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«з 1 січня 2026 до 31 грудня 2026 року
включно ставки податку становлять 60
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10107- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці тринадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри «70» замінити цифрами
«65».
-10108- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В абзаці чотирнадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слова «1 січня
2027 до 31 грудня 2027» замінити цифрами та
словами «1 січня 2028 до 31 грудня 2028».
-10109- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

з 1 січня 2028 до 31 грудня 2028 року
включно ставки податку становлять 80
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10110- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

3337

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10111- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

767

з 1 січня 2028 до 31 грудня 2028 року
включно ставки податку становлять 90
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

78. В абзаці чотирнадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слова «1 січня
2027 до 31 грудня 2027» замінити цифрами та
словами «1 січня 2028 до 31 грудня 2028».
-10112- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці чотирнадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слова «1 січня
2027 до 31 грудня 2027» замінити цифрами та
словами «1 січня 2028 до 31 грудня 2028».
-10113- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац сьомий пункту 36 підрозділу 5
розділу
ХХ
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«з 1 січня 2027 до 31 грудня 2027 року
включно ставки податку становлять 70
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;»
-10114- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
. В абзаці чотирнадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри «80» замінити
цифрами «75».
-10115- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

В абзаці п’ятнадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2028 до
31 грудня 2028» замінити цифрами та словами
«1 січня 2029 до 31 грудня 2029».
-10116- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

з 1 січня 2029 до 31 грудня 2029 року
включно ставки податку становлять 90
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
-10117- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10118- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
79. В абзаці п’ятнадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слова «1 січня
2028 до 31 грудня 2028» замінити цифрами та
словами «1 січня 2029 до 31 грудня 2029».
-10119- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри та слова «1 січня 2028 до
31 грудня 2028» замінити цифрами та словами
«1 січня 2029 до 31 грудня 2029».
-10120- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

768

з 1 січня 2029 року ставки податку
становлять 100 відсотків від ставок,
передбачених у пунктах 245.1 та 245.2 статті
245 цього Кодексу.”;

у підпункті 4 пункту 57 Розділу I
законопроекту
виключити
абзац
п’ятнадцятий;
-10121- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац восьмий пункту 36 підрозділу 5
розділу
ХХ
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«з 1 січня 2028 до 31 грудня 2029 року
включно ставки податку становлять 80
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;»
-10122- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 4 пункту
57 розділу І цифри «90» замінити цифрами
«85».
-10123- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
В абзаці шістнадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слово «1 січня
2029» замінити цифрами та словом «1 січня
2030».
-10124- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3339

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

з 1 січня 2030 року ставки податку
становлять 100 відсотків від ставок,
передбачених у пунктах 245.1 та 245.2 статті
245 цього Кодексу.”;
-10125- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-10126- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

80. В абзаці шістнадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слово «1 січня
2029» замінити цифрами та словом «1 січня
2030».
-10127- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзаци сьомий-шістнадцятий підпункту 4
пункту 57 Розділу І викласти в такій редакції:
«36. Установити, що за податковими
зобов’язаннями з екологічного податку, що
виникли:
з 01 липня 2021 до 31 грудня 2021 року
включно ставки податку становлять 20
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2022 до 31 грудня 2022 року
включно ставки податку становлять 30
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року
включно ставки податку становлять 40
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2024 до 31 грудня 2024 року
включно ставки податку становлять 50
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2025 до 31 грудня 2025 року
включно ставки податку становлять 60
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2026 до 31 грудня 2026 року
включно ставки податку становлять 70
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відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2027 до 31 грудня 2027 року
включно ставки податку становлять 80
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2028 до 31 грудня 2028 року
включно ставки податку становлять 90
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2029 року ставки податку
становлять 100 відсотків від ставок,
передбачених у пунктах 245.1 та 245.2 статті
245 цього Кодексу.».
-10128- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59),
Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81), Н.д.
Маріковський О. В. (р.к. №88), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Кривошеєв
І. С. (р.к. №36), Н.д. Задорожний А. В. (р.к.
№115), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378), Н.д.
Негулевський І. П. (р.к. №331), Н.д.
Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д. Мережко
О. О. (р.к. №82), Н.д. Клочко А. А. (р.к.
№80), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Потураєв М.
Р. (р.к. №94), Н.д. Мезенцева М. С. (р.к.
№369), Н.д. Корявченков Ю. В. (р.к. №248),
Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Матусевич
О. Б. (р.к. №292), Н.д. Галайчук В. С. (р.к.
№43), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390)
Доповнити підрозділ 5 Особливості
застосування ставок акцизного податку та
екологічного податку розділу ХХ Перехідні
положення пунктом 37 такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“37. Установити, що за податковими
зобов’язаннями з екологічного податку, що
виникли:
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2023 рр.
включно ставки податку становлять 35
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
246.1.1 та для І класу небезпеки (надзвичайно
небезпечні), передбаченого пунктом 246.2
статті 246 цього Кодексу;
з 1 січня 2024 року ставки податку
становлять 100 відсотків від ставок,
передбачених у пунктах 246.1.1 та для І класу
небезпеки
(надзвичайно
небезпечні),
передбаченого пунктом 246.2 статті 246 цього
Кодексу;
з 1 січня 2022 до 31 грудня 2023 року
включно ставки податку становлять 10
відсотків від ставок, передбачених у пункті
246.1.2 та для всіх рівнів небезпечності
відходів, передбачених пунктом 246.2, статті
246 цього Кодексу, крім надзвичайно
небезпечних
та
малонебезпечних
нетоксичних відходів гірничої промисловості;
з 1 січня 2024 до 31 грудня 2024 року
включно ставки податку становлять 50
відсотків від ставок, передбачених у пункті
246.1.2 та для всіх рівнів небезпечності
відходів, передбачених пунктом 246.2, статті
246 цього Кодексу, крім надзвичайно
небезпечних
та
малонебезпечних
нетоксичних відходів гірничої промисловості;
з 1 січня 2025 до 31 грудня 2025 року
включно ставки податку становлять 60
відсотків від ставок, передбачених у пункті
246.1.2 та для всіх рівнів небезпечності
відходів, передбачених пунктом 246.2, статті
246 цього Кодексу, крім надзвичайно
небезпечних
та
малонебезпечних
нетоксичних відходів гірничої промисловості;
з 1 січня 2026 до 31 грудня 2026 року
включно ставки податку становлять 70
відсотків від ставок, передбачених у пункті
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Пропозиції та поправки до проекту

246.1.2 та для всіх рівнів небезпечності
відходів, передбачених пунктом 246.2, статті
246 цього Кодексу, крім надзвичайно
небезпечних
та
малонебезпечних
нетоксичних відходів гірничої промисловості;
з 1 січня 2027 до 31 грудня 2027 року
включно ставки податку становлять 80
відсотків від ставок, передбачених у пункті
246.1.2 та для всіх рівнів небезпечності
відходів, передбачених пунктом 246.2, статті
246 цього Кодексу, крім надзвичайно
небезпечних
та
малонебезпечних
нетоксичних відходів гірничої промисловості;
з 1 січня 2028 до 31 грудня 2028 року
включно ставки податку становлять 90
відсотків від ставок, передбачених у пункті
246.1.2 та для всіх рівнів небезпечності
відходів, передбачених пунктом 246.2, статті
246 цього Кодексу, крім надзвичайно
небезпечних
та
малонебезпечних
нетоксичних відходів гірничої промисловості;
з 1 січня 2029 ставки податку становлять
100 відсотків від ставок, передбачених у
пункті 246.1.2 та для всіх рівнів небезпечності
відходів, передбачених пунктом 246.2, статті
246 цього Кодексу, крім надзвичайно
небезпечних
та
малонебезпечних
нетоксичних відходів гірничої промисловості;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2023 рр.
включно ставки податку становлять 50
відсотків від ставок, передбачених у пункті
246.2 для малонебезпечних нетоксичних
відходів гірничої промисловості цього
Кодексу;
з 1 січня 2024 року ставки податку
становлять 100 відсотків від ставок,
передбачених
у
пункті
246.2
для
малонебезпечних
нетоксичних
відходів
гірничої промисловості цього Кодексу.».
-10129- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В абзаці шістнадцятому підпункту 4
пункту 57 розділу І цифри та слово «1 січня
2029» замінити цифрами та словом «1 січня
2030».
-10130- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 6
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: 22
«12. Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.»
-10131- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 6
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «13.
У разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 12 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-10132- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 7
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «4.
Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.»
-10133- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 7
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «5. У
разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 4 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
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місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-10134- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 5
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «37.
Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.»
-10135- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 5
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «38.
У разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 37 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-10136- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзаци сьомий-шістнадцятий підпункту 4
пункту 57 Розділу І викласти в такій редакції:
«36. Установити, що за податковими
зобов’язаннями з екологічного податку, що
виникли:
з 01 липня 2021 до 31 грудня 2021 року
включно ставки податку становлять 20
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2022 до 31 грудня 2022 року
включно ставки податку становлять 30
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року
включно ставки податку становлять 40
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;

3345

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

з 01 січня 2024 до 31 грудня 2024 року
включно ставки податку становлять 50
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2025 до 31 грудня 2025 року
включно ставки податку становлять 60
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2026 до 31 грудня 2026 року
включно ставки податку становлять 70
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2027 до 31 грудня 2027 року
включно ставки податку становлять 80
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2028 до 31 грудня 2028 року
включно ставки податку становлять 90
відсотків від ставок, передбачених у пунктах
245.1 та 245.2 статті 245 цього Кодексу;
з 01 січня 2029 року ставки податку
становлять 100 відсотків від ставок,
передбачених у пунктах 245.1 та 245.2 статті
245 цього Кодексу.».
-10137- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 4 пункту 57 розділу І проекту
доповнити абзацами такого змісту:
"підрозділ 5 доповнити пунктом 37 такого
змісту:
"37. Установити, що ставка екологічного
податку за викиди двоокису вуглецю,
встановлена пунктом 243.4 статті 243 цього
Кодексу, застосовується:
з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року
(включно) у розмірі 15 гривень за 1 тонну;
з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року
(включно) у розмірі 20 гривень за 1 тонну;
з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року
(включно) у розмірі 25 гривень за 1 тонну"
-10138- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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підпункт 4 пункту 57 розділу І проекту
доповнити абзацами такого змісту:
"підрозділ 5 доповнити пунктом 38 такого
змісту:
"38. Установити, що ставка екологічного
податку за розміщення малонебезпечних
нетоксичних відходів гірничої промисловості,
встановлена пунктом 246.2 статті 246 цього
Кодексу, застосовується:
з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року
(включно) у розмірі 0,75 гривень за 1 тонну;
з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року
(включно) у розмірі 1,0 гривня за 1 тонну;
з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року
(включно) у розмірі 1,25 гривень за 1 тонну";
-10139- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
Підпункт 4) пункту 57 законопроекту
(щодо внесення змін до Підрозділу 5) –
доповнити абзацами наступного змісту:
«доповнити пунктом 37 такого змісту:
«37. Установити, що за податковими
зобов'язаннями з екологічного податку, що
виникли:
з 01 січня 2022 до 31 грудня 2022 року
включно ставки податку становлять 50
відсотків від ставок, передбачених пунктом
243.4 статті 243 цього Кодексу;
з 01 січня 2023 до 31 грудня 2023 року
включно ставки податку становлять 65
відсотків від ставок, передбачених пунктом
243.4 статті 243 цього Кодексу;
з 01 січня 2024 до 31 грудня 2024 року
включно ставки податку становлять 80
відсотків від ставок, передбачених пунктом
243.4 статті 243 цього Кодексу;
з 01 січня 2025 ставки податку становлять
100 відсотків від ставок, передбачених
пунктом 243.4 статті 243 цього Кодексу.».
-10140- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Абзац дев’ятий пункту 36 підрозділу 5
розділу
ХХ
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України викласти в
наступній редакції:
«з 1 січня 2029 року ставки податку
становлять 100 відсотків від ставок,
передбачених у пунктах 245.1 та 245.2 статті
245 цього Кодексу.;»
-10141- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
пп. 5 п. 57 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
98. У підрозділі 6 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
пункт 9 викласти у такій редакції:
“9. Установити, що індекс споживчих цін,
що використовується
для визначення
коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки земель, застосовується із значенням
100 відсотків:
за
2017—2022
роки
—
для
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ
та перелогів);
за 2017—2020 роки — для земель
населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення.”;
доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12. Установити, що у 2022 році
інформація щодо рішень органу місцевого
самоврядування, прийнятих до 1 січня 2022
року про виділення земельних ділянок у
натурі (на місцевості) власникам земельних
часток (паїв), передбачена пунктом 284.5
статті 284 цього Кодексу, надається
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням таких земельних ділянок
у строк до 1 липня 2022 року.
Нарахування фізичним особам сум
земельного податку на підставі рішень,
зазначених у абзаці першому цього пункту,
проводиться контролюючими органами (за

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

98. У підрозділі 6 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
пункт 9 викласти у такій редакції:
“9. Установити, що індекс споживчих цін,
що
використовується для
визначення
коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки земель, застосовується із значенням
100 відсотків:
за
2017—2022
роки
—
для
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ
та перелогів);
за 2017—2020 роки — для земель
населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення.”;
доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12. Установити, що у 2022 році
інформація щодо рішень органу місцевого
самоврядування, прийнятих до 1 січня 2022
року про виділення земельних ділянок у
натурі (на місцевості) власникам земельних
часток (паїв), передбачена пунктом 284.5
статті 284 цього Кодексу, надається
відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням таких земельних ділянок
у строк до 1 липня 2022 року.
Нарахування фізичним особам сум
земельного податку на підставі рішень,
зазначених у абзаці першому цього пункту,
проводиться контролюючими органами (за
місцем знаходження земельної ділянки), які
надсилають (вручають) платникові податкове
повідомлення-рішення про внесення податку
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до 1 жовтня 2022 року. Земельний податок
фізичними особами сплачується протягом 60
днів
з
дня
вручення
податкового
повідомлення-рішення.
Першим звітним (податковим) періодом
для нарахування земельного податку за
земельні ділянки державної та комунальної
власності на підставі рішень органу місцевого
самоврядування про виділення земельної
ділянки у натурі (на місцевості) власнику
земельної частки (паю), прийнятих до 1 січня
2022 року, вважається 2022 рік.
Нарахування фізичним особам сум
земельного податку на підставі рішень,
зазначених у абзаці першому цього пункту,
завершується звітним (податковим) періодом,
що передує строку, визначеному частиною
четвертою статті 13 Закону України «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)» для оформлення права
власності на земельну ділянку (з урахуванням
положень частини шостої зазначеної статті)».

місцем знаходження земельної ділянки), які
надсилають (вручають) платникові податкове
повідомлення-рішення про внесення податку
до 1 жовтня 2022 року. Земельний податок
фізичними особами сплачується протягом 60
днів
з
дня
вручення
податкового
повідомлення-рішення.
Першим звітним (податковим) періодом
для нарахування земельного податку за
земельні ділянки державної та комунальної
власності на підставі рішень органу місцевого
самоврядування про виділення земельної
ділянки у натурі (на місцевості) власнику
земельної частки (паю), прийнятих до 1 січня
2022 року, вважається 2022 рік.
Нарахування фізичним особам сум
земельного податку на підставі рішень,
зазначених у абзаці першому цього пункту,
завершується звітним (податковим) періодом,
що передує строку, визначеному частиною
четвертою статті 13 Закону України «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)» для оформлення права
власності на земельну ділянку (з урахуванням
положень частини шостої зазначеної статті)»;
-10142- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

5) пункт 9 підрозділу 6 викласти у такій
редакції:
-10143- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 57 Розділу І
законопроекту – виключити.
-10144- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 57 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-10145- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Виключити зміни до п.9 Підрозділу 6 ПКУ
як такі, що суперечать нормам частини третьої
статті 22 Конституції України.
-10146- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у абзаці третьому підпункту 5 пункту 57
Розділу I законопроекту слова та цифри «за
2017—2022 роки» замінити словами «в період
з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року»;
-10147- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 5 пункту 57 розділу І проекту
виключити;
-10148- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці третьому підпункту 5 пункту 57
розділу І цифри «2022» замінити цифрами
«2024».
-10149- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт п'ятий пункту 57 Розділу І (щодо
внесення змін до пункту 9 підрозділу 6
розділу
ХХ
“Перехідні
положення”
Податкового кодексу України) виключити.
-10150- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 9 підрозділу 6 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«9. Установити, що індекс споживчих цін,
що використовується
для визначення
коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки земель, застосовується із значенням
100 відсотків:
за
2017-2023
роки
для
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ
та перелогів);
за 2017-2022 роки – для земель населених
пунктів
та
інших
земель
несільськогосподарського призначення.».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3350

№

770

771

Редакція, прийнята в першому читанні

“9. Установити, що індекс споживчих цін,
що
використовується
для
визначення
коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки земель, застосовується із значенням
100 відсотків:
за
2017—2022
роки
—
для
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ
та перелогів);

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10151- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 57 розділу І
законопроекту (щодо нової редакції пункту 9
підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні
положення») виключити.
-10152- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 5 пункт 56 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 9 підрозділу 6 викласти у такій
редакції:
«9. Установити, що індекс споживчих цін
за 2017-2023 роки, що використовується для
визначення
коефіцієнта
індексації
нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарських
угідь,
земель
населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського
призначення,
застосовується із значенням 100 відсотків.»;
-10153- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 57 Розділу І
законопроекту – виключити.
-10154- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 5 пункту 57 Розділу І виключити

Відхилено

-10155- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

9. Установити, що індекс споживчих цін,
що використовується
для визначення
коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки земель, застосовується із значенням
120%:
-10156- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
за
2017—2023
роки
—
для
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ
та перелогів);
-10157- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)
за
2017-2022
сільськогосподарських

роки
угідь

-

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

для
(ріллі,

3351

№

772

Редакція, прийнята в першому читанні

за 2017—2020 роки — для земель
населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення.”;

Пропозиції та поправки до проекту

багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ
та перелогів);
-10158- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці третьому підпункту 5 пункту 57
розділу І цифри «2022» замінити цифрами
«2023».
-10159- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці третьому підпункту 5 пункту 57
розділу І законопроекту (щодо нової редакції
пункту 9 підрозділу 6 розвідку ХХ «Перехідні
положення») цифри «2022» замінити цифрами
«2023».
-10160- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10161- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
за 2017—2021 роки — для земель
населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення.”;
-10162- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 57
розділу І цифри «2017—2020» замінити
цифрами «2017—2022».
-10163- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Підрозділ 6. Особливості справляння
плати за землю.
12. Не підлягають оподаткуванню
земельним податком землі залізничного
транспорту, крім:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3352

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) земель під будівлями та спорудами
культурно-побутового призначення;
2) земель залізничного транспорту,
розташованих у територіальних громадах, в
яких
загальна
частка
нарахованого
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, становить більше 3 відсотків
бюджету такої територіальної громади.
Розрахунок співвідношення загальної
частки нарахованого земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету за минулий
податковий період здійснює центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову
політику, за поданням контролюючого
органу.
Такий
розрахунок
підлягає
коригуванню у разі зміни загальної частки у
зв’язку з об’єднанням територіальних громад
або
разі
зміни
назви
відповідної
територіальної громади.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову політику, не пізніше 1 січня 2022
року оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік територіальних громад, землі
залізничного транспорту яких підлягають
оподаткуванню
земельним
податком
відповідно до цього пункту. Зазначений
перелік підлягає перегляду у разі коригування
розрахунку або зміни назви відповідної
територіальної громади. Платники земельного
податку звільняються від відповідальності у
разі, якщо у переліку територіальних громад,
розміщеному на офіційному веб-сайті,
виявлено помилку. У такому разі до таких
платників податку штрафні санкції та пеня,
передбачені цим Кодексом за порушення
податкового та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, що спричинені такою
помилкою, не застосовуються, підстав для

3353

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

притягнення платника податків та/або його
посадових осіб до відповідальності немає.
-10164- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Підрозділ 6. Особливості справляння
плати за землю.
12. Не підлягають оподаткуванню
земельним податком землі залізничного
транспорту, крім:
1) земель під будівлями та спорудами
культурно-побутового призначення;
2) земель залізничного транспорту,
розташованих у територіальних громадах, в
яких
загальна
частка
нарахованого
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, становить більше 7 відсотків
бюджету такої територіальної громади.
Розрахунок співвідношення загальної
частки нарахованого земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету за минулий
податковий період здійснює центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову
політику, за поданням контролюючого
органу.
Такий
розрахунок
підлягає
коригуванню у разі зміни загальної частки у
зв’язку з об’єднанням територіальних громад
або
разі
зміни
назви
відповідної
територіальної громади.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову політику, не пізніше 1 січня 2022
року оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік територіальних громад, землі
залізничного транспорту яких підлягають
оподаткуванню
земельним
податком
відповідно до цього пункту. Зазначений
перелік підлягає перегляду у разі коригування
розрахунку або зміни назви відповідної
територіальної громади.
Платники
земельного
податку
звільняються від відповідальності у разі, якщо

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3354

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у
переліку
територіальних
громад,
розміщеному на офіційному веб-сайті,
виявлено помилку. У такому разі до таких
платників податку штрафні санкції та пеня,
передбачені цим Кодексом за порушення
податкового та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, що спричинені такою
помилкою, не застосовуються, підстав для
притягнення платника податків та/або його
посадових осіб до відповідальності немає.
-10165- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Підрозділ 6. Особливості справляння
плати за землю.
12. Не підлягають оподаткуванню
земельним податком землі залізничного
транспорту, крім:
1) земель під будівлями та спорудами
культурно-побутового призначення;
2) земель залізничного транспорту,
розташованих у територіальних громадах, в
яких
загальна
частка
нарахованого
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, становить більше 15 відсотків
бюджету такої територіальної громади.
Розрахунок співвідношення загальної
частки нарахованого земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету за минулий
податковий період здійснює центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову
політику, за поданням контролюючого
органу.
Такий
розрахунок
підлягає
коригуванню у разі зміни загальної частки у
зв’язку з об’єднанням територіальних громад
або
разі
зміни
назви
відповідної
територіальної громади.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову політику, не пізніше 1 січня 2022
року оприлюднює на своєму офіційному веб-

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3355

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

сайті перелік територіальних громад, землі
залізничного транспорту яких підлягають
оподаткуванню
земельним
податком
відповідно до цього пункту. Зазначений
перелік підлягає перегляду у разі коригування
розрахунку або зміни назви відповідної
територіальної громади.
Платники
земельного
податку
звільняються від відповідальності у разі, якщо
у
переліку
територіальних
громад,
розміщеному на офіційному веб-сайті,
виявлено помилку. У такому разі до таких
платників податку штрафні санкції та пеня,
передбачені цим Кодексом за порушення
податкового та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, що спричинені такою
помилкою, не застосовуються, підстав для
притягнення платника податків та/або його
посадових осіб до відповідальності немає.
-10166- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

. Пункт 57 Розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 8 такого змісту:
«доповнити Підрозділ 6. Особливості
справляння плати за землю Розділу ХХ
пунктом 12. такого змісту: «12. Не підлягають
оподаткуванню земельним податком землі
залізничного транспорту, крім: 1) земель під
будівлями
та
спорудами
культурнопобутового
призначення;
2)
земель
залізничного транспорту, розташованих у
територіальних громадах, в яких загальна
частка нарахованого земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету, становить більше
10 відсотків бюджету такої територіальної
громади.
Розрахунок
співвідношення
загальної частки нарахованого земельного
податку, що підлягає сплаті до бюджету за
минулий податковий період здійснює
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

податкову
політику,
за
поданням
контролюючого органу. Такий розрахунок
підлягає коригуванню у разі зміни загальної
частки
у
зв’язку
з
об’єднанням
територіальних громад або разі зміни назви
відповідної
територіальної
громади.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову політику, не пізніше 1 січня 2022
року оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік територіальних громад, землі
залізничного транспорту яких підлягають
оподаткуванню
земельним
податком
відповідно до цього пункту. Зазначений
перелік підлягає перегляду у разі коригування
розрахунку або зміни назви відповідної
територіальної громади. Платники земельного
податку звільняються від відповідальності у
разі, якщо у переліку територіальних громад,
розміщеному на офіційному веб-сайті,
виявлено помилку. У такому разі до таких
платників податку штрафні санкції та пеня,
передбачені цим Кодексом за порушення
податкового та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, що спричинені такою
помилкою, не застосовуються, підстав для
притягнення платника податків та/або його
посадових осіб до відповідальності немає.»
-10167- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"за 2017—2022 роки — для земель
населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення.”;
-10168- Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355)

Відхилено

за 2017-2020 роки - для земель населених
пунктів
та
інших
земель
несільськогосподарського призначення."
-10169- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Пропозиції та поправки до проекту

В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10170- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)
В абзаці п'ятому підпункту 6 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10171- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10172- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10173- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 57
розділу І законопроекту (щодо нової редакції
пункту 9 підрозділу 6 розвідку ХХ «Перехідні
положення») цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10174- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
у абзаці четвертому підпункту 5 пункту 57
Розділу I законопроекту слова та цифри «за
2017—2020 роки» замінити словами «в період
з 01.01.2017 року по 31.12.2021 року»;
-10175- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2022».
-10176- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10177- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

підпункт 5 пункту 57 Розділу І (щодо
пункту 9 підрозділу 6) викласти в такій
редакції:
«5) пункт 9 підрозділу 6 викласти у такій
редакції:
«9. Установити, що індекс споживчих цін
за 2017-2021 роки, що використовується для
визначення
коефіцієнта
індексації
нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарських
угідь,
земель
населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського
призначення,
застосовується із значенням 100 відсотків.»»;
-10178- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 11
підрозділу 6 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слова
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10179- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 5 пункту 11
підрозділу 6 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слова
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10180- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 6 пункту 11
підрозділу 6 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проекту» замінити на слово
«проєкту» у відповідних відмінках;
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-10181- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 7 пункту 11
підрозділу 6 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10182- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 8 пункту 11
підрозділу 6 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10183- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 9 пункту 11
підрозділу 6 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10184- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 10 пункту 11
підрозділу 6 розділу XX Податкового кодексу
України слово «проект» замінити на слово
«проєкт» у відповідних відмінках;
-10185- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підрозділ 6 доповнити пунктом 12 такого
змісту:
"12. Не підлягають оподаткуванню
земельним податком землі залізничного
транспорту, крім: 1) земель під будівлями та
спорудами
культурно-побутового
призначення;
2)
земель
залізничного
транспорту, розташованих у територіальних
громадах,
в
яких
загальна
частка
нарахованого земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету, становить більше
5 відсотків бюджету такої територіальної
громади.
Розрахунок
співвідношення
загальної частки нарахованого земельного
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податку, що підлягає сплаті до бюджету за
минулий податковий період здійснює
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову
політику,
за
поданням
контролюючого органу. Такий розрахунок
підлягає коригуванню у разі зміни загальної
частки
у
зв’язку
з
об’єднанням
територіальних громад або разі зміни назви
відповідної
територіальної
громади.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову політику, не пізніше 1 січня 2022
року оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік територіальних громад, землі
залізничного транспорту яких підлягають
оподаткуванню
земельним
податком
відповідно до цього пункту. Зазначений
перелік підлягає перегляду у разі коригування
розрахунку або зміни назви відповідної
територіальної громади. Платники земельного
податку звільняються від відповідальності у
разі, якщо у переліку територіальних громад,
розміщеному на офіційному веб-сайті,
виявлено помилку. У такому разі до таких
платників податку штрафні санкції та пеня,
передбачені цим Кодексом за порушення
податкового та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, що спричинені такою
помилкою, не застосовуються, підстав для
притягнення платника податків та/або його
посадових осіб до відповідальності немає."
-10186- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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В абзаці п’ятому підпункту 5 пункту 57
розділу І законопроекту (щодо нової редакції
пункту 9 підрозділу 6 розвідку ХХ «Перехідні
положення») цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10187- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 57 Розділу І законопроекту
доповнити підпунктом 8 такого змісту:
«доповнити Підрозділ 6. Особливості
справляння плати за землю Розділу ХХ
пунктом 12. такого змісту:
«12. Не підлягають оподаткуванню
земельним податком землі залізничного
транспорту, крім:
1) земель під будівлями та спорудами
культурно-побутового призначення;
2) земель залізничного транспорту,
розташованих у територіальних громадах, в
яких
загальна
частка
нарахованого
земельного податку, що підлягає сплаті до
бюджету, становить більше 20 відсотків
бюджету такої територіальної громади.
Розрахунок співвідношення загальної
частки нарахованого земельного податку, що
підлягає сплаті до бюджету за минулий
податковий період здійснює центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову
політику, за поданням контролюючого
органу.
Такий
розрахунок
підлягає
коригуванню у разі зміни загальної частки у
зв’язку з об’єднанням територіальних громад
або
разі
зміни
назви
відповідної
територіальної громади.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову політику, не пізніше 1 січня 2022
року оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік територіальних громад, землі
залізничного транспорту яких підлягають
оподаткуванню
земельним
податком
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відповідно до цього пункту. Зазначений
перелік підлягає перегляду у разі коригування
розрахунку або зміни назви відповідної
територіальної громади.
Платники
земельного
податку
звільняються від відповідальності у разі, якщо
у
переліку
територіальних
громад,
розміщеному на офіційному веб-сайті,
виявлено помилку. У такому разі до таких
платників податку штрафні санкції та пеня,
передбачені цим Кодексом за порушення
податкового та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, що спричинені такою
помилкою, не застосовуються, підстав для
притягнення платника податків та/або його
посадових осіб до відповідальності немає.»
-10188- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
пп. 6 п. 57 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
99. У підрозділі 8 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
пункт 5 викласти у такій редакції:
“5. Установити, що індекс споживчих цін
для цілей оподаткування єдиним податком
четвертої групи застосовується із значенням
100 відсотків:
для визначення коефіцієнта індексації
нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних
насаджень) за 2015 та 2017—2022 роки;
для визначення коефіцієнта індексації
нормативної грошової земель водного фонду
(внутрішніх
водойм,
озер,
ставків,
водосховищ) за 2015 та 2017—2020 роки”;
доповнити пунктом 6 такого змісту:
“6. До складу доходу платника єдиного
податку першої — третьої груп не
включаються суми доходів, отриманих
платником податку у вигляді часткової або

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

99. У підрозділі 8 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
пункт 5 викласти у такій редакції:
“5. Установити, що індекс споживчих цін
для цілей оподаткування єдиним податком
четвертої групи застосовується із значенням
100 відсотків:
для визначення коефіцієнта індексації
нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних
насаджень) за 2015 та 2017—2022 роки;
для визначення коефіцієнта індексації
нормативної грошової земель водного фонду
(внутрішніх
водойм,
озер,
ставків,
водосховищ) за 2015 та 2017—2020 роки”;
доповнити пунктом 61 такого змісту:
“61. До складу доходу платника єдиного
податку першої — третьої груп не
включаються суми доходів, отриманих
платником податку у вигляді часткової або
повної компенсації відсоткових (процентних)
ставок, яка виплачується в рамках бюджетної
програми “Забезпечення функціонування
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повної компенсації відсоткових (процентних)
ставок, яка виплачується в рамках бюджетної
програми “Забезпечення функціонування
Фонду
розвитку
підприємництва”
та
державної
програми
впровадження
фінансово-кредитних
механізмів
забезпечення громадян житлом на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України, а
також суми коштів, отриманих платником
податку на безповоротній основі від Фонду
розвитку інновацій";
доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8. Установити, що у частині регулювання
платників єдиного податку четвертої групи
підпункт 4 пункту 291.4, підпункти 291.4.3291.4.7 пункту 291.4, пункт 291.51 статті 291,
статтю 292-1, пункт 293.9 статті 293, пункт
295.9 статті 295, підпункт 5 пункту 297.1
статті 297, пункти 298.8 та 298.9 статті 298,
підпункти 4 та 5 пункту 299.10 статті 299,
абзац другий пункту 299.11 статті 299, пункті
294.1 статті 294, абзац другий пункту 294.4
статті 294 ; підпункт 2 пункту 297.1 статті 297;
підпункти 3 та 4 пункту 297.1 статті 297;
пункт 297.4 статті 297 діють тимчасово та
втрачають чинність з 1 січня року, наступного
за роком набрання чинності закону України
щодо
стимулювання
розвитку
агропромислового комплексу України з
урахуванням Спільної сільськогосподарської
політики Європейського Союзу у розрізі
надання державної допомоги і розвитку
сільських територій.»;
-10189- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 57 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-10190- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 57 Розділу
законопроекту – виключити
-10191- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Фонду
розвитку
підприємництва”
та
державної
програми
впровадження
фінансово-кредитних
механізмів
забезпечення громадян житлом на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України, а
також суми коштів, отриманих платником
податку на безповоротній основі від Фонду
розвитку інновацій";
доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8. Установити, що у частині регулювання
платників єдиного податку четвертої групи
підпункт 4 пункту 291.4, підпункти 291.4.3291.4.7 пункту 291.4, пункт 291.51 статті 291,
статтю 292-1, пункт 293.9 статті 293, пункт
295.9 статті 295, підпункт 5 пункту 297.1
статті 297, пункти 298.8 та 298.9 статті 298,
підпункти 4 та 5 пункту 299.10 статті 299,
абзац другий пункту 299.11 статті 299, пункті
294.1 статті 294, абзац другий пункту 294.4
статті 294 ; підпункт 2 пункту 297.1 статті 297;
підпункти 3 та 4 пункту 297.1 статті 297;
пункт 297.4 статті 297 діють тимчасово та
втрачають чинність з 1 січня року, наступного
за роком набрання чинності закону України
щодо
стимулювання
розвитку
агропромислового комплексу України з
урахуванням Спільної сільськогосподарської
політики Європейського Союзу у розрізі
надання державної допомоги і розвитку
сільських територій».

І
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

вилучити з підпункту 6 пункту 57 розділу І
Законопроєкту зміни до пункту 5 Підрозділу 8
“Особливості справляння єдиного податку та
фіксованого податку” розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
-10192- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після абзацу першого підпункту 6 пункту
57 Розділу І доповнити новим абзацом
наступного змісту:
«Назву підрозділу 8 РОЗДІЛУ XX.
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ викласти у такій
редакції:
«Підрозділ 8. Особливості справляння
єдиного податку»».
-10193- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Підпункт 6 пункту 57 Розділу І (щодо
внесення змін до пункту 5 підрозділу 8
розділу
ХХ
“Перехідні
положення”
Податкового кодексу України) виключити.
-10194- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)
Підпункт 6 пункту 57 розділу І
законопроекту (щодо нової редакції пункту 5
підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні
положення») виключити.
-10195- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 6 пункту 56 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Установити, що індекс споживчих цін
за
2015
та
2017-2023
роки,
що
використовується для визначення величини
коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі,
сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних
насаджень) та/або земель водного фонду
(внутрішніх
водойм,
озер,
ставків,
водосховищ) для цілей оподаткування єдиним
податком четвертої групи, застосовується із
значенням 100 відсотків.»;

3365

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10196- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

775

пункт 5 викласти у такій редакції:

Підпункт 6 пункту 57 Розділу І
законопроекту – виключити.
-10197- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 6 пункту 57 Розділу 1
виключити.
-10198- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-10199- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

776

777

“5. Установити, що індекс споживчих цін
для цілей оподаткування єдиним податком
четвертої групи застосовується із значенням
100 відсотків:
для визначення коефіцієнта індексації
нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних
насаджень) за 2015 та 2017—2022 роки;

абзаци другий – п’ятий підпункту 6 пункту
57 розділу І проекту виключити
-10200- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 5 підрозділу 8 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«5. Установити, що індекс споживчих цін
для цілей оподаткування єдиним податком
четвертої групи застосовується із значенням
100 відсотків:
для визначення коефіцієнта індексації
нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних
насаджень) за 2015 та 2017-2023 роки;
для визначення коефіцієнта індексації
нормативної грошової земель водного фонду
(внутрішніх
водойм,
озер,
ставків,
водосховищ) за 2015 та 2017-2022 роки.».
-10201- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-10202- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
для визначення коефіцієнта індексації
нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,

Відхилено

3366

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних
насаджень) за 2015 та 2017—2023 роки;
-10203- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-10204- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)
87. Абзац четвертий підпункту 6 пункту 57
розділу I викласти в такій редакції:
“для визначення величини коефіцієнта
індексації нормативної грошової оцінки
сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних
насаджень) за 2015 та 2017—2023 роки”.
Прошу запросити мене на засідання Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики, на якому
будуть розглядатися пропозиції до проекту
Закону «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» (реєстр. № 5600 від
02.06.2021).
-10205- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці четвертому підпункту 6 пункту 57
розділу І цифри «2022» замінити цифрами
«2023».
-10206- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці четвертому підпункту 6 пункту 57
розділу І законопроекту (щодо нової редакції
пункту 5 підрозділу 8 розвідку ХХ «Перехідні
положення») цифри «2022» замінити цифрами
«2023».

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3367

№

778

Редакція, прийнята в першому читанні

для визначення коефіцієнта індексації
нормативної грошової земель водного фонду
(внутрішніх
водойм,
озер,
ставків,
водосховищ) за 2015 та 2017—2020 роки”;

Пропозиції та поправки до проекту

-10207- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці четвертому підпункту 6 пункту 57
розділу І цифри «2022» замінити цифрами
«2024».
-10208- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)
В абзаці п'ятому підпункту 6 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10209- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
для визначення коефіцієнта індексації
нормативної грошової земель водного фонду
(внутрішніх
водойм,
озер,
ставків,
водосховищ) за 2015 та 2017—2021 роки”;
-10210- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-10211- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці п'ятому підпункту 6 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021»
-10212- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
В абзаці п'ятому підпункту 6 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021»
-10213- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
абзац п’ятий підпункту 6 пункту 57 Розділу
I законопроекту виключити;
-10214- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці п'ятому підпункту 6 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2022».
-10215- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3368

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В абзаці п'ятому підпункту 6 пункту 57
розділу І цифри «2020» замінити цифрами
«2021».
-10216- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
В абзаці п’ятому підпункту 6 пункту 57
розділу І цифри «2017—2020» замінити
цифрами «2017—2022».
-10217- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

779

доповнити пунктом 6 такого змісту:

підпункт 6 пункту 57 Розділу І (щодо
підрозділу 8) викласти в такій редакції:
«6) у підрозділі 8:
Пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Установити, що індекс споживчих цін
за
2015
та
2017-2021
роки,
що
використовується для визначення величини
коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі,
сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних
насаджень) та/або земель водного фонду
(внутрішніх
водойм,
озер,
ставків,
водосховищ) для цілей оподаткування єдиним
податком четвертої групи, застосовується із
значенням 100 відсотків.»»;
-10218- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
780

“6. До складу доходу платника єдиного
податку першої — третьої груп не
включаються суми доходів, отриманих
платником податку у вигляді часткової або
повної компенсації відсоткових (процентних)
ставок, яка виплачується в рамках бюджетної
програми “Забезпечення функціонування
Фонду
розвитку
підприємництва”
та
державної
програми
впровадження
фінансово-кредитних
механізмів
забезпечення громадян житлом на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України, а
також суми коштів, отриманих платником

-10219- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити

3369

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податку на безповоротній основі від Фонду
розвитку інновацій;
781

-10220- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
(Підрозділ 9-3 розділу ХХ доповнити
пунктом 2 такого змісту:
«2. Вперше положення пунктів 254.41
статті 254 цього Кодексу застосовуються до
податкових (звітних) періодів починаючи з
2022 року.».)
-10221- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
Абзац п’ятий пункту 3 підрозділу 94
розділу ХХ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового кодексу України виключити
-10222- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підрозділі 94 розділу ХХ «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України: пункт 3 доповнити третім абзацом
такого змісту: «Декларантами не можуть бути
особи віком від 15 до 70 років, які на період
одноразового (спеціального) добровільного
декларування через відсутність роботи не
мали заробітку у вигляді офіційної заробітної
плати за місцем роботи, маючи офіційних
статус безробітного або ні.»; відповідно
абзаци третій, четвертий та п’ятий вважати
абзацами четвертим, п’ятим та шостим
-10223- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231)
2. Після абзацу сьомого підпункту 6
пункту 57 Розділу І (щодо внесення змін до
підрозділу 8 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України)
доповнити новим абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 8 такого змісту: «8.
Встановити, що для сільськогосподарських
угідь, на яких розташовані будівлі, споруди

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

сільськогосподарських
товаровиробників
(юридичних та фізичних осіб), віднесені до
підкласу "Будівлі для птахівництва" (код
1271.2) Державного класифікатора будівель та
споруд
ДК
018-2000,
або
для
сільськогосподарських
угідь,
які
використовуються для обслуговування таких
будівель, споруд, з урахуванням даних
Державного земельного кадастру, розмір
ставок
податку
з
одного
гектара
сільськогосподарських угідь, становить: у
2022 році, – 20; у 2023 році, – 30; у 2024 році,
– 40.»».
-10224- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 9
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: 23
«3. Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.»
-10225- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Після абзацу сьомого підпункту 6 пункту
57 Розділу І (щодо внесення змін до
підрозділу 8 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України)
доповнити новим абзацом такого змісту:
«доповнити пунктом 8 такого змісту: «8.
Встановити, що для сільськогосподарських
угідь, на яких розташовані будівлі, споруди
сільськогосподарських
товаровиробників
(юридичних та фізичних осіб), віднесені до
підкласу "Будівлі для птахівництва" (код
1271.2) Державного класифікатора будівель та
споруд
ДК
018-2000,
або
для
сільськогосподарських
угідь,
які
використовуються для обслуговування таких
будівель, споруд, з урахуванням даних
Державного земельного кадастру, розмір
ставок
податку
з
одного
гектара
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сільськогосподарських угідь, становить: у
2022 році, – 20; у 2023 році, – 30; у 2024 році,
– 40.»».
-10226- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
після пп. 6 п. 57 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
100. Підрозділ 9-3 доповнити пунктом 2
такого змісту:
«2. Установити, що до ставок рентної
плати за користування радіочастотним
ресурсом України, передбачених пунктом
254.4 статті 254 цього Кодексу для виду
радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок», для
ширини смуги радіочастот, отриманої
відповідно до ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України, виданої з
01 січня 2022 року на конкурсних або
тендерних засадах, не застосовуються
коефіцієнти, встановлені пунктом 254.4 статті
254 цього Кодексу.»
-10227- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

100. Підрозділ 93 розділу ХХ “Перехідні
положення” доповнити пунктом 2 такого
змісту:
«2. Установити, що до ставок рентної
плати за користування радіочастотним
ресурсом України, передбачених пунктом
254.4 статті 254 цього Кодексу для виду
радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок», для
ширини смуги радіочастот, отриманої
відповідно до ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України, виданої з
01 січня 2022 року на конкурсних або
тендерних засадах, не застосовуються
коефіцієнти, встановлені пунктом 254.4 статті
254 цього Кодексу».

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 9
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «4. У
разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 3 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-10228- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 91 Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «4.
Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.».
-10229- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено
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Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 92 Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «14.
У разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 13 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-10230- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 93 Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «2.
Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.».
-10231- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

після пп. 6 п. 57 розділу І законопроекту
додати новий пункт такого змісту:
101. Абзац третій пункту 3 підрозділу 9-4
викласти у такій редакції:
«Декларантами також не можуть бути
особи, які за будь-який період, починаючи з 1
січня 2010 року, виконують або виконували в
Україні публічні функції, передбачені
пунктом 37 частини першої статті 1 Закону
України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення».
-10232- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

101. Абзац третій пункту 3 підрозділу 94
розділу ХХ “Перехідні положення” викласти
у такій редакції:
«Декларантами також не можуть бути
особи, які за будь-який період, починаючи з 1
січня 2010 року, виконують або виконували в
Україні публічні функції, передбачені
пунктом 37 частини першої статті 1 Закону
України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення».

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 93 Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: 24
«3. У разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 2 цього підрозділу, вони
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починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-10233- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
Абзац п’ятий пункту 3 підрозділу 94
розділу ХХ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового кодексу України виключити
-10234- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підрозділі 94 розділу ХХ «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України:
пункт 3 доповнити третім абзацом такого
змісту: «Декларантами не можуть бути особи
віком від 15 до 70 років, які на період
одноразового (спеціального) добровільного
декларування через відсутність роботи не
мали заробітку у вигляді офіційної заробітної
плати за місцем роботи, маючи офіційних
статус безробітного або ні.»;
відповідно абзаци третій, четвертий та
п’ятий вважати абзацами четвертим, п’ятим та
шостим
-10235- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац п’ятий пункту 3 підрозділу 94
розділу ХХ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового кодексу України виключити
-10236- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підрозділі 94 розділу ХХ «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України:
пункт 3 доповнити третім абзацом такого
змісту: «Декларантами не можуть бути особи
віком від 15 до 70 років, які на період
одноразового (спеціального) добровільного

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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декларування через відсутність роботи не
мали заробітку у вигляді офіційної заробітної
плати за місцем роботи, маючи офіційних
статус безробітного або ні.»;
відповідно абзаци третій, четвертий та
п’ятий вважати абзацами четвертим, п’ятим та
шостим
-10237- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
пп. 7 п. 57 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
102. У підрозділі 10:
у пункті 1.10 пункту 161 цифри і слово “16
і 17” замінити цифрами і словом “16, 17 і 18”;
пункт 38 доповнити підпунктом 38.14
такого змісту:
“38.14. На період здійснення заходів із
забезпечення проведення операції Об’єднаних
сил (ООС) щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
що розташовані на тимчасово окупованій
території та/або території населених пунктів
на лінії зіткнення, мінімальне податкове
зобов’язання не визначається”;
доповнити пунктом 531 такого змісту:
«531. Автоматичний обмін інформацією
про фінансові рахунки здійснюється в рамках
Багатосторонньої угоди компетентних органів
про автоматичний обмін інформацією про
фінансові рахунки (Multilateral Competent
Authority Agreement on Automatic Exchange of
Financial Account Information (MCAA CRS),
далі – Багатостороння угода) після
приєднання компетентного органу України до
Багатосторонньої угоди, а процедура збору
інформації про підзвітні рахунки, її належної
перевірки та подання звітності підзвітними
особами для цілей Багатосторонньої угоди
здійснюється відповідно до Загального
стандарту звітності та належної перевірки
інформації про фінансові рахунки(Common
Standard on Reporting and Due Diligence for

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

102. У підрозділі 10 розділу ХХ “Перехідні
положення”:
у підпункті 1.10 пункту 161 цифри і слово
“16 і 17” замінити цифрами і словом “16, 17 і
18”;
пункт 38 доповнити підпунктом 38.14
такого змісту:
“38.14. На період здійснення заходів із
забезпечення проведення операції Об’єднаних
сил (ООС) щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
що розташовані на тимчасово окупованій
території та/або території населених пунктів
на лінії зіткнення, мінімальне податкове
зобов’язання не визначається”;
доповнити пунктом 531 такого змісту:
«531. Автоматичний обмін інформацією
про фінансові рахунки здійснюється в рамках
Багатосторонньої угоди компетентних органів
про автоматичний обмін інформацією про
фінансові рахунки (Multilateral Competent
Authority Agreement on Automatic Exchange of
Financial Account Information (MCAA CRS),
далі – Багатостороння угода) після
приєднання компетентного органу України до
Багатосторонньої угоди, а процедура збору
інформації про підзвітні рахунки, її належної
перевірки та подання звітності підзвітними
особами для цілей Багатосторонньої угоди
здійснюється відповідно до Загального
стандарту звітності та належної перевірки
інформації про фінансові рахунки(Common
Standard on Reporting and Due Diligence for
Financial Account Information (CRS), далі –
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Financial Account Information (CRS), далі –
Загальний стандарт звітності), схваленого
Радою
Організації
Економічного
Співробітництва та Розвитку 15 липня 2014
року (зі змінами та доповненнями).
Виконання вимог цього Кодексу щодо
подання звітності за підзвітними рахунками
для
цілей
Багатосторонньої
угоди
здійснюється з урахуванням положень
Багатосторонньої угоди та за правилами
Загального стандарту звітності. При цьому,
вимоги щодо подання звітності за підзвітними
рахунками (іншої, ніж звітність про такі
рахунки, що підлягає поданню за Угодою між
Урядом України та Урядом Сполучених
Штатів Америки для поліпшення виконання
податкових правил й застосування положень
Закону США «Про податкові вимоги до
іноземних
рахунків»
(FATCA))
застосовуються з дати, з якої для України
набирають
чинності
положення
Багатосторонньої угоди щодо автоматичного
обміну інформацією про фінансові рахунки
щонайменше
із
однією
іноземною
юрисдикцією – стороною зазначеної угоди,
яка вважатиметься партнером України по
автоматичному обміну інформацією. У разі,
якщо Багатостороння угода визначає інші
звітні періоди та строки подання звітності за
підзвітними рахунками, ніж визначені цим
Кодексом,
застосовуються
вимоги
Багатосторонньої
угоди.
Переклади
Багатосторонньої угоди та Загального
стандарту звітності та належної перевірки
інформації про фінансові рахунки державною
мовою
офіційно
оприлюднюється
на
офіційному
веб-сайті
(веб-порталі)
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику”;
доповнити пунктами 64-69 такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Загальний стандарт звітності), схваленого
Радою
Організації
Економічного
Співробітництва та Розвитку 15 липня 2014
року (зі змінами та доповненнями).
Виконання вимог цього Кодексу щодо
подання звітності за підзвітними рахунками
для
цілей
Багатосторонньої
угоди
здійснюється з урахуванням положень
Багатосторонньої угоди та за правилами
Загального стандарту звітності. При цьому,
вимоги щодо подання звітності за підзвітними
рахунками (іншої, ніж звітність про такі
рахунки, що підлягає поданню за Угодою між
Урядом України та Урядом Сполучених
Штатів Америки для поліпшення виконання
податкових правил й застосування положень
Закону США «Про податкові вимоги до
іноземних
рахунків»
(FATCA))
застосовуються з дати, з якої для України
набирають
чинності
положення
Багатосторонньої угоди щодо автоматичного
обміну інформацією про фінансові рахунки
щонайменше
із
однією
іноземною
юрисдикцією – стороною зазначеної угоди,
яка вважатиметься партнером України по
автоматичному обміну інформацією. У разі,
якщо Багатостороння угода визначає інші
звітні періоди та строки подання звітності за
підзвітними рахунками, ніж визначені цим
Кодексом,
застосовуються
вимоги
Багатосторонньої
угоди.
Переклади
Багатосторонньої угоди та Загального
стандарту звітності та належної перевірки
інформації про фінансові рахунки державною
мовою
офіційно
оприлюднюється
на
офіційному
веб-сайті
(веб-порталі)
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику”;
доповнити пунктами 64-69 такого змісту:
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“64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2022 рік.
65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, не
застосовуються.
66. Установити, що при обчисленні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок за 2022
рік, до загальної суми сплачених податків,
зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок, визначених підпунктами
141.9.2, 141.9.3 пункту 141.9 статті 141,
пункту 177.15 статті 177, пунктів 297-1.2, 2971.3, 297-1.4, 297-1.5 статті 297-1 цього
Кодексу, включаються суми податків, зборів,
платежів, сплачених у 2021 року в рахунок
податкових зобов’язань з цих податків, зборів,
платежів 2022 року.
67.
Тимчасово,
для
розрахунку
мінімального податкового зобов’язання за
2022 та 2023 податкові (звітні) роки
коефіцієнт «К», визначений у підпунктах 381.1.1 та 38-1.1.2 статті 38-1 цього Кодексу,
застосовується із значенням 0,04.»
68. Установити, що тимчасово, до 01 січня
2037 року, для платників податків, які
відповідають одночасно таким критеріям:
утворені в установленому законом
порядку після 01 січня 2022 року;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2022 рік.
65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, не
застосовуються.
66. Установити, що при обчисленні
різниці між сумою загального мінімального
податкового зобов’язання та загальною
сумою сплачених податків, зборів, платежів та
витрат на оренду земельних ділянок за 2022
рік, до загальної суми сплачених податків,
зборів, платежів та витрат на оренду
земельних ділянок, визначених підпунктами
141.9.2, 141.9.3 пункту 141.9 статті 141,
пункту 177.15 статті 177, пунктів 297-1.2, 2971.3, 297-1.4, 297-1.5 статті 297-1 цього
Кодексу, включаються суми податків, зборів,
платежів, сплачених у 2021 року в рахунок
податкових зобов’язань з цих податків, зборів,
платежів 2022 року.
67.
Тимчасово,
для
розрахунку
мінімального податкового зобов’язання за
2022 та 2023 податкові (звітні) роки
коефіцієнт «К», визначений у підпунктах 381.1.1 та 38-1.1.2 статті 38-1 цього Кодексу,
застосовується із значенням 0,04.
68. Установити, що тимчасово, до 01 січня
2037 року, для платників податків, які
відповідають одночасно таким критеріям:
утворені в установленому законом
порядку після 01 січня 2022 року;
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місцем податкової адреси та місцем
здійснення діяльності яких є виключно такі
населені пункти:
м. Нововолинськ Волинської області,
м. Вугледар Донецької області,
м. Торецьк Донецької області,
м. Мирноград Донецької області,
м. Лисичанськ Луганської області,
м. Привілля Луганської області,
м. Червоноград Львівської області,
м. Українськ Донецької області,
селище
Тошківка
Сєвєродонецького
району Луганської області,
м. Селидове Донецької області,
м. Родинське Донецької області,
м. Привілля Луганської області,
м. Новодружеськ Луганської області,
село
Межиріччя
Червоноградського
району Львівської області,
село Сілець Червоноградського району
Львівської області,
село Глухів Червоноградського району
Львівської області,
м. Гірник Донецької області,
м. Золоте Луганської області,
м. Гірське Луганської області,
м. Новогродівка Донецької області,
м. Покровськ Донецької області;
основним видом діяльності яких є
діяльність у переробній промисловості (група
10, клас 11.06, 11.07 група 11, група 13 – 18,
група 20 – 27, клас 29.3 група 29, клас 30.1 –
30.4, 30.92, 30.99 група 30, група 31 - 33 секції
С КВЕД ДК 009-2010);
не мають відокремлених підрозділів,
дочірніх підприємств, представництв та філій;
питома
вага
доходу,
отриманого
суб’єктом господарювання від реалізації
продукції власного виробництва та продуктів
її переробки, у загальній сумі його доходу
протягом звітного періоду становить понад 90
відсотків;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

місцем податкової адреси та місцем
здійснення діяльності яких є виключно такі
населені пункти:
м. Нововолинськ Волинської області,
м. Вугледар Донецької області,
м. Торецьк Донецької області,
м. Мирноград Донецької області,
м. Лисичанськ Луганської області,
м. Привілля Луганської області,
м. Червоноград Львівської області,
м. Українськ Донецької області,
селище
Тошківка
Сєвєродонецького
району Луганської області,
м. Селидове Донецької області,
м. Родинське Донецької області,
м. Привілля Луганської області,
м. Новодружеськ Луганської області,
село
Межиріччя
Червоноградського
району Львівської області,
село Сілець Червоноградського району
Львівської області,
село Глухів Червоноградського району
Львівської області,
м. Гірник Донецької області,
м. Золоте Луганської області,
м. Гірське Луганської області,
м. Новогродівка Донецької області,
м. Покровськ Донецької області;
основним видом діяльності яких є
діяльність у переробній промисловості (група
10, клас 11.06, 11.07 група 11, група 13 – 18,
група 20 – 27, клас 29.3 група 29, клас 30.1 –
30.4, 30.92, 30.99 група 30, група 31 - 33 секції
С КВЕД ДК 009-2010);
не мають відокремлених підрозділів,
дочірніх підприємств, представництв та філій;
питома
вага
доходу,
отриманого
суб’єктом господарювання від реалізації
продукції власного виробництва та продуктів
її переробки, у загальній сумі його доходу
протягом звітного періоду становить понад 90
відсотків;
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сума річного доходу (за вирахуванням
непрямих
податків),
визначеного
за
правилами бухгалтерського обліку за останній
річний звітний період, не перевищує сорока
мільйонів гривень;
середньооблікова кількість працівників
протягом звітного періоду становить не
менше 10 осіб;
виробничі
потужності
розташовані
виключно на території населених пунктів,
зазначених у цьому пункті, справляння
податків і зборів здійснюється з урахуванням
особливостей, визначених цим пунктом.
Дія цього пункту не поширюється на
суб’єктів господарювання, які утворені після
1 січня 2022 року шляхом реорганізації
(поділу, виділення), податковою адресою яких
є інші ніж зазначені у цьому пункті населені
пункти або здійснюють свою діяльність з
виробництва товарів у інших населених
пунктах.
Якщо платники податку, які застосовують
норми цього пункту, у будь-якому звітному
періоді досягли показників, з яких хоча б один
не відповідає критеріям, зазначеним у цьому
пункті, то такі платники податків зобов’язані
починаючи з першого числа першого місяця
податкового (звітного) періоду, в якому
відбулась така невідповідність нараховувати
та сплачувати податки у загальному порядку.
68.1. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняється від оподаткування прибуток
підприємств – суб’єктів господарювання,
визначених відповідно до норм цього пункту.
При цьому, якщо платник податку у будьякому податковому (звітному) періоді не
відповідає хоча б одному критерію,
зазначеному у цьому пункті, то такий платник
податку зобов’язаний починаючи з першого
числа першого місяця податкового (звітного)
періоду,
в
якому
відбулась
така
невідповідність, нараховувати та сплачувати

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сума річного доходу (за вирахуванням
непрямих
податків),
визначеного
за
правилами бухгалтерського обліку за останній
річний звітний період, не перевищує сорока
мільйонів гривень;
середньооблікова кількість працівників
протягом звітного періоду становить не
менше 10 осіб;
виробничі
потужності
розташовані
виключно на території населених пунктів,
зазначених у цьому пункті, справляння
податків і зборів здійснюється з урахуванням
особливостей, визначених цим пунктом.
Дія цього пункту не поширюється на
суб’єктів господарювання, які утворені після
1 січня 2022 року шляхом реорганізації
(поділу, виділення), податковою адресою яких
є інші ніж зазначені у цьому пункті населені
пункти або здійснюють свою діяльність з
виробництва товарів у інших населених
пунктах.
Якщо платники податку, які застосовують
норми цього пункту, у будь-якому звітному
періоді досягли показників, з яких хоча б один
не відповідає критеріям, зазначеним у цьому
пункті, то такі платники податків зобов’язані
починаючи з першого числа першого місяця
податкового (звітного) періоду, в якому
відбулась така невідповідність нараховувати
та сплачувати податки у загальному порядку.
68.1. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняється від оподаткування прибуток
підприємств – суб’єктів господарювання,
визначених відповідно до норм цього пункту.
При цьому, якщо платник податку у будьякому податковому (звітному) періоді не
відповідає хоча б одному критерію,
зазначеному у цьому пункті, то такий платник
податку зобов’язаний починаючи з першого
числа першого місяця податкового (звітного)
періоду,
в
якому
відбулась
така
невідповідність, нараховувати та сплачувати
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податок на прибуток підприємств у
загальному порядку за ставкою, встановленою
пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.
68.2. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування податком на
додану вартість операції:
із ввезення на митну територію України у
митному режимі імпорту обладнання та
комплектуючих, що ввозяться суб’єктами
господарювання, які відповідають критеріям,
визначеним цим пунктом, виключно для
використання у власній виробничій діяльності
та класифікуються за такими товарними
підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД:
6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00;
8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00;
8402 19 90 00; 8402 20 00 00; 8405 10 00 00;
8416 20 80 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00;
8417 20 90 00; 8417 80 30 00; 8417 80 50 00;
8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00;
8419 32 00 00; 8419 39 00 10; 8419 39 00 90;
8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00;
8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 10 10 00;
8420 10 30 00; 8420 10 89 10; 8420 10 81 00;
8420 10 89 90; 8421 11 00 00; 8421 19 70 90;
8421 21 00 00; 8421 39 15 20; 8421 39 25 00;
8421 39 15 59; 8421 39 35 90; 8421 39 15 91;
8421 39 85 10; 8421 39 15 99; 8421 39 85 90;
8422 20 00 00; 8422 30 00 10; 8422 30 00 91;
8422 30 00 99; 8422 40 00 10; 8422 40 00 90;
8423 20 10 00; 8423 20 90 00; 8423 30 10 00;
8423 30 90 00; 8423 81 21 00; 8423 81 80 00;
8423 81 23 00; 8423 81 29 00; 8423 82 20 90;
8423 82 81 00; 8423 82 20 10; 8423 82 89 10;
8423 82 89 90; 8423 89 20 00; 8423 89 80 00;
8424 82 10 00; 8424 49 10 00; 8424 82 90 10;
8424 49 90 00; 8424 82 90 90; 8424 89 40 00;
8424 89 70 00; 8426 20 00 00; 8426 30 00 00;
8428 20 20 00; 8428 20 80 00; 8428 31 00 00;
8428 32 00 00; 8428 33 00 00; 8428 39 20 00;
8428 39 90 00; 8428 90 71 00; 8428 90 79 00;
8428 90 90 00; 8430 10 00 00; 8430 31 00 00;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податок на прибуток підприємств у
загальному порядку за ставкою, встановленою
пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.
68.2. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування податком на
додану вартість операції:
із ввезення на митну територію України у
митному режимі імпорту обладнання та
комплектуючих, що ввозяться суб’єктами
господарювання, які відповідають критеріям,
визначеним цим пунктом, виключно для
використання у власній виробничій діяльності
та класифікуються за такими товарними
підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД:
6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00;
8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00;
8402 19 90 00; 8402 20 00 00; 8405 10 00 00;
8416 20 80 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00;
8417 20 90 00; 8417 80 30 00; 8417 80 50 00;
8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00;
8419 32 00 00; 8419 39 00 10; 8419 39 00 90;
8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00;
8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 10 10 00;
8420 10 30 00; 8420 10 89 10; 8420 10 81 00;
8420 10 89 90; 8421 11 00 00; 8421 19 70 90;
8421 21 00 00; 8421 39 15 20; 8421 39 25 00;
8421 39 15 59; 8421 39 35 90; 8421 39 15 91;
8421 39 85 10; 8421 39 15 99; 8421 39 85 90;
8422 20 00 00; 8422 30 00 10; 8422 30 00 91;
8422 30 00 99; 8422 40 00 10; 8422 40 00 90;
8423 20 10 00; 8423 20 90 00; 8423 30 10 00;
8423 30 90 00; 8423 81 21 00; 8423 81 80 00;
8423 81 23 00; 8423 81 29 00; 8423 82 20 90;
8423 82 81 00; 8423 82 20 10; 8423 82 89 10;
8423 82 89 90; 8423 89 20 00; 8423 89 80 00;
8424 82 10 00; 8424 49 10 00; 8424 82 90 10;
8424 49 90 00; 8424 82 90 90; 8424 89 40 00;
8424 89 70 00; 8426 20 00 00; 8426 30 00 00;
8428 20 20 00; 8428 20 80 00; 8428 31 00 00;
8428 32 00 00; 8428 33 00 00; 8428 39 20 00;
8428 39 90 00; 8428 90 71 00; 8428 90 79 00;
8428 90 90 00; 8430 10 00 00; 8430 31 00 00;

3380

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8456
8456
8456
8457
8457
8458
8458
8458

39
50
10
10
29
10
10
40
80
10
10
10
10
20
80
13
13
15
19
00
12
20
90
29
12
90
21
40
80
29
80
20
10
11
12
30
50
10
30
11
19
99

00
00
00
00
00
00
90
00
10
00
10
40
20
00
00
10
39
00
20
10
00
00
00
00
00
00
00
00
30
00
00
00
00
10
90
19
00
90
90
49
00
00

00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;

8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8446
8446
8447
8449
8451
8451
8451
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8456
8456
8457
8458
8458
8458
8459

41
61
20
21
80
80
20
50
80
20
10
10
10
30
11
13
13
16
19
00
13
30
10
30
20
00
29
50
80
10
10
30
21
11
20
30
90
20
11
11
91
10

00
00
00
00
10
00
00
00
91
00
20
90
30
00
00
31
90
00
40
90
00
00
00
00
20
00
00
00
80
00
00
10
00
90
00
90
00
00
20
80
20
00

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8430
8430
8435
8436
8436
8438
8438
8438
8438
8439
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451
8451
8452
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8456
8457
8457
8458
8458
8458
8459

49
69
10
29
80
10
30
60
80
30
10
10
10
40
12
13
14
17
19
11
19
40
21
11
20
10
30
80
21
20
10
30
22
12
30
40
10
30
11
19
91
21

Висновки, обґрунтування

00
00
00
00
90
10
00
00
99
00
30
10
70
00
00
35
00
00
70
00
00
00
00
00
80
00
00
10
00
00
00
90
00
10
11
00
10
10
41
00
80
00

00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8456
8456
8456
8457
8457
8458
8458
8458

39
50
10
10
29
10
10
40
80
10
10
10
10
20
80
13
13
15
19
00
12
20
90
29
12
90
21
40
80
29
80
20
10
11
12
30
50
10
30
11
19
99

00
00
00
00
00
00
90
00
10
00
10
40
20
00
00
10
39
00
20
10
00
00
00
00
00
00
00
00
30
00
00
00
00
10
90
19
00
90
90
49
00
00

00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;

8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8446
8446
8447
8449
8451
8451
8451
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8456
8456
8457
8458
8458
8458
8459

41
61
20
21
80
80
20
50
80
20
10
10
10
30
11
13
13
16
19
00
13
30
10
30
20
00
29
50
80
10
10
30
21
11
20
30
90
20
11
11
91
10

00
00
00
00
10
00
00
00
91
00
20
90
30
00
00
31
90
00
40
90
00
00
00
00
20
00
00
00
80
00
00
10
00
90
00
90
00
00
20
80
20
00

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8430
8430
8435
8436
8436
8438
8438
8438
8438
8439
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451
8451
8452
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8456
8457
8457
8458
8458
8458
8459

49
69
10
29
80
10
30
60
80
30
10
10
10
40
12
13
14
17
19
11
19
40
21
11
20
10
30
80
21
20
10
30
22
12
30
40
10
30
11
19
91
21

00
00
00
00
90
10
00
00
99
00
30
10
70
00
00
35
00
00
70
00
00
00
00
00
80
00
00
10
00
00
00
90
00
10
11
00
10
10
41
00
80
00

00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;

3381

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8464
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8474
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8478
8479
8479

29
41
59
69
12
22
29
40
90
20
40
40
40
50
10
29
31
39
49
91
10
30
20
90
91
91
93
94
20
96
99
10
32
80
29
30
59
80
80
10
30
60

00
00
00
10
00
00
90
10
00
00
11
39
90
90
90
10
00
99
10
80
10
00
11
00
10
90
00
00
00
00
00
00
00
90
00
00
10
11
93
00
90
00

00; 8459 31 00 00; 8459 39 00 00;
00; 8459 49 00 00; 8459 51 00 00;
00; 8459 61 10 00; 8459 61 90 00;
00; 8459 69 90 00; 8459 70 00 00;
10; 8460 19 00 00; 8460 23 00 00;
00; 8460 24 00 00; 8460 29 10 00;
00; 8460 31 00 00; 8460 39 00 00;
10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00;
10; 8460 12 00 90; 8460 90 00 90
00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00;
00; 8461 40 19 00; 8461 40 31 00;
00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00;
00; 8461 50 11 00; 8461 50 19 00;
00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00;
00; 8462 21 10 00; 8462 21 80 00;
00; 8462 29 91 00; 8462 29 98 00;
00; 8462 39 10 00; 8462 39 91 00;
00; 8462 41 10 00; 8462 41 90 00;
00; 8462 49 90 00; 8462 91 20 00;
00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00;
00; 8463 10 90 00; 8463 20 00 00;
00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00;
00; 8464 20 19 00; 8464 20 80 00;
00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00;
00; 8465 91 20 00; 8465 20 00 10;
00; 8465 92 00 00; 8465 20 00 20;
00; 8465 20 00 30; 8465 20 00 40;
00; 8465 20 00 51; 8465 95 00 10;
59; 8465 95 00 90; 8465 20 00 70;
00; 8465 99 00 10; 8465 20 00 90;
90; 8468 20 00 00; 8468 80 00 00;
00; 8474 20 00 00; 8474 31 00 00;
00; 8474 39 00 00; 8474 80 10 00;
00; 8475 10 00 00; 8475 21 00 00;
00; 8477 10 00 00; 8477 20 00 00;
00; 8477 40 00 00; 8477 51 00 00;
10; 8477 59 10 90; 8477 59 80 00;
00; 8477 80 19 00; 8477 80 91 00;
00; 8477 80 95 00; 8477 80 99 00;
00; 8479 20 00 00; 8479 30 10 00;
00; 8479 40 00 00; 8479 50 00 00;
00; 8479 81 00 00; 8479 82 00 00;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8464
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8465
8474
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8478
8479
8479

29
41
59
69
12
22
29
40
90
20
40
40
40
50
10
29
31
39
49
91
10
30
20
90
91
91
93
94
20
96
99
10
32
80
29
30
59
80
80
10
30
60

00
00
00
10
00
00
90
10
00
00
11
39
90
90
90
10
00
99
10
80
10
00
11
00
10
90
00
00
00
00
00
00
00
90
00
00
10
11
93
00
90
00

00; 8459 31 00 00; 8459 39 00 00;
00; 8459 49 00 00; 8459 51 00 00;
00; 8459 61 10 00; 8459 61 90 00;
00; 8459 69 90 00; 8459 70 00 00;
10; 8460 19 00 00; 8460 23 00 00;
00; 8460 24 00 00; 8460 29 10 00;
00; 8460 31 00 00; 8460 39 00 00;
10; 8460 40 10 90; 8460 40 90 00;
10; 8460 12 00 90; 8460 90 00 90
00; 8461 30 10 00; 8461 30 90 00;
00; 8461 40 19 00; 8461 40 31 00;
00; 8461 40 71 00; 8461 40 79 00;
00; 8461 50 11 00; 8461 50 19 00;
00; 8461 90 00 00; 8462 10 10 00;
00; 8462 21 10 00; 8462 21 80 00;
00; 8462 29 91 00; 8462 29 98 00;
00; 8462 39 10 00; 8462 39 91 00;
00; 8462 41 10 00; 8462 41 90 00;
00; 8462 49 90 00; 8462 91 20 00;
00; 8462 99 20 00; 8462 99 80 00;
00; 8463 10 90 00; 8463 20 00 00;
00; 8463 90 00 00; 8464 10 00 00;
00; 8464 20 19 00; 8464 20 80 00;
00; 8465 10 10 00; 8465 10 90 00;
00; 8465 91 20 00; 8465 20 00 10;
00; 8465 92 00 00; 8465 20 00 20;
00; 8465 20 00 30; 8465 20 00 40;
00; 8465 20 00 51; 8465 95 00 10;
59; 8465 95 00 90; 8465 20 00 70;
00; 8465 99 00 10; 8465 20 00 90;
90; 8468 20 00 00; 8468 80 00 00;
00; 8474 20 00 00; 8474 31 00 00;
00; 8474 39 00 00; 8474 80 10 00;
00; 8475 10 00 00; 8475 21 00 00;
00; 8477 10 00 00; 8477 20 00 00;
00; 8477 40 00 00; 8477 51 00 00;
10; 8477 59 10 90; 8477 59 80 00;
00; 8477 80 19 00; 8477 80 91 00;
00; 8477 80 95 00; 8477 80 99 00;
00; 8479 20 00 00; 8479 30 10 00;
00; 8479 40 00 00; 8479 50 00 00;
00; 8479 81 00 00; 8479 82 00 00;

3382

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8504
8504
8504
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
9032
8517

89
89
89
20
41
60
79
20
30
40
13
20
39
21
23
50
20
30
11
21
39
80
10
20
20
10
20
10
80
10
10
80
31
33
40
89
20
49
80
10
89
62

30
70
97
00
00
00
00
00
00
00
40
60
20
00
00
95
10
20
00
00
13
10
91
91
00
10
90
90
30
40
40
90
00
30
00
30
00
90
80
80
00
00

00;
00;
30;
00;
00;
00;
00;
90;
50;
00;
90;
90;
90;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8479
8479
8479
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011
9013
9013
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
7309
8517

89
89
89
30
49
71
10
30
30
12
13
20
39
22
34
10
20
30
19
29
39
80
10
20
30
10
80
20
80
10
80
10
32
33
82
89
41
80
80
20
00
70

60
97
97
10
00
00
00
00
00
00
80
80
80
10
00
10
80
80
10
00
18
90
95
99
40
90
00
00
90
80
11
00
00
80
00
90
00
20
20
00
59
00

10;
10;
50;
00;
00;
10;
00;
10;
91;
90;
90;
90;
90;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
90;
00;
00;
90;

8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8537
8537
8543
8543
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
9032
8517
8517

89
89
10
30
50
71
20
30
30
13
20
31
40
22
50
10
30
40
19
31
39
10
10
10
30
20
10
80
10
10
80
20
33
39
84
10
49
80
10
81
61
70

Висновки, обґрунтування

60
97
00
90
00
00
00
00
00
20
40
00
00
90
20
80
80
00
90
00
90
10
98
00
70
10
10
20
20
20
19
00
20
00
00
00
10
20
20
00
00
00

90;
20;
00;
00;
00;
90;
10;
30;
99;
90;
90;
00;
90;
00;
90;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
20;
00;
00;
00;
19;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8504
8504
8504
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
9032
8517

89
89
89
20
41
60
79
20
30
40
13
20
39
21
23
50
20
30
11
21
39
80
10
20
20
10
20
10
80
10
10
80
31
33
40
89
20
49
80
10
89
62

30
70
97
00
00
00
00
00
00
00
40
60
20
00
00
95
10
20
00
00
13
10
91
91
00
10
90
90
30
40
40
90
00
30
00
30
00
90
80
80
00
00

00;
00;
30;
00;
00;
00;
00;
90;
50;
00;
90;
90;
90;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8479
8479
8479
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011
9013
9013
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
7309
8517

89
89
89
30
49
71
10
30
30
12
13
20
39
22
34
10
20
30
19
29
39
80
10
20
30
10
80
20
80
10
80
10
32
33
82
89
41
80
80
20
00
70

60
97
97
10
00
00
00
00
00
00
80
80
80
10
00
10
80
80
10
00
18
90
95
99
40
90
00
00
90
80
11
00
00
80
00
90
00
20
20
00
59
00

10;
10;
50;
00;
00;
10;
00;
10;
91;
90;
90;
90;
90;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
90;
00;
00;
90;

8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8537
8537
8543
8543
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
9032
8517
8517

89
89
10
30
50
71
20
30
30
13
20
31
40
22
50
10
30
40
19
31
39
10
10
10
30
20
10
80
10
10
80
20
33
39
84
10
49
80
10
81
61
70

60
97
00
90
00
00
00
00
00
20
40
00
00
90
20
80
80
00
90
00
90
10
98
00
70
10
10
20
20
20
19
00
20
00
00
00
10
20
20
00
00
00

90;
20;
00;
00;
00;
90;
10;
30;
99;
90;
90;
00;
90;
00;
90;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
20;
00;
00;
00;
19;
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8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00;
8471 70 50 00; 8504 40 30 00.
Порядок ввезення на митну територію
таких товарів, визначається Кабінетом
Міністрів України;
з постачання на митній території України
суб’єктами господарювання, які відповідають
критеріям, визначеним цим пунктом, товарів
власного виробництва.
Положення
цього
підпункту
не
поширюються на товари, що мають
походження з країни, визнаної державоюокупантом згідно із законом та/або державоюагресором
щодо
України
згідно
із
законодавством, або ввозяться з території
держави-окупанта
(агресора)
та/або
з
окупованої території України, визначеної
такою згідно із законом.
У
разі
нецільового
використання
обладнання та комплектуючих, ввезених на
митну територію України у порядку ,
визначен ому цим підпунктом, платник
податку зобов'язаний збільшити податкові
зобов'язання за наслідками податкового
періоду, на який припадає таке порушення, на
суму податку на додану вартість, що мала
бути сплачена/нарахована на дату виникнення
таких податкових зобов'язань, а також
сплатити пеню відповідно до закону.
68.3. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування рентною
платою за спеціальне використання води
суб’єкти
господарювання,
визначені
відповідно до норм цього пункту.
При цьому, якщо платник рентної плати за
спеціальне використання води у будь-якому
податковому (звітному) періоді не відповідає
хоча б одному критерію, зазначеному у цьому
пункті, то такий платник рентної плати за
спеціальне використання води зобов’язаний
починаючи з першого числа першого місяця
податкового (звітного) періоду, в якому

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00;
8471 70 50 00; 8504 40 30 00.
Порядок ввезення на митну територію
таких товарів, визначається Кабінетом
Міністрів України;
з постачання на митній території України
суб’єктами господарювання, які відповідають
критеріям, визначеним цим пунктом, товарів
власного виробництва.
Положення
цього
підпункту
не
поширюються на товари, що мають
походження з країни, визнаної державоюокупантом згідно із законом та/або державоюагресором
щодо
України
згідно
із
законодавством, або ввозяться з території
держави-окупанта
(агресора)
та/або
з
окупованої території України, визначеної
такою згідно із законом.
У
разі
нецільового
використання
обладнання та комплектуючих, ввезених на
митну територію України у порядку ,
визначен ому цим підпунктом, платник
податку зобов'язаний збільшити податкові
зобов'язання за наслідками податкового
періоду, на який припадає таке порушення, на
суму податку на додану вартість, що мала
бути сплачена/нарахована на дату виникнення
таких податкових зобов'язань, а також
сплатити пеню відповідно до закону.
68.3. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування рентною
платою за спеціальне використання води
суб’єкти
господарювання,
визначені
відповідно до норм цього пункту.
При цьому, якщо платник рентної плати за
спеціальне використання води у будь-якому
податковому (звітному) періоді не відповідає
хоча б одному критерію, зазначеному у цьому
пункті, то такий платник рентної плати за
спеціальне використання води зобов’язаний
починаючи з першого числа першого місяця
податкового (звітного) періоду, в якому

3384

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

відбулась така невідповідність, нараховувати
та сплачувати рентну плату за спеціальне
використання води у загальному порядку за
ставками, встановленими відповідно до статті
255 цього Кодексу.
68.4. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування рентною
платою за спеціальне використання лісових
ресурсів суб’єкти господарювання, визначені
відповідно до норм цього пункту.
При цьому, якщо платник рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів у
будь-якому податковому (звітному) періоді не
відповідає хоча б одному критерію,
зазначеному у цьому пункті, то такий платник
рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів зобов’язаний починаючи з
першого числа першого місяця податкового
(звітного) періоду, в якому відбулась така
невідповідність, нараховувати та сплачувати
рентну плату за спеціальне використання
лісових ресурсів у загальному порядку за
ставками, встановленими відповідно до статті
256 цього Кодексу.
68.5. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування платою за
землю (земельного податку та орендної плати
за земельні ділянки державної і комунальної
власності)
суб’єкти
господарювання,
визначені відповідно до норм цього пункту, за
земельні ділянки, які знаходяться у власності
та/або користуванні таких суб’єктів, що
використовуються такими платниками плати
за землю для провадження господарської
діяльності.
При цьому, якщо платник плати за землю
у будь-якому податковому (звітному) періоді
не відповідає хоча б одному критерію,
зазначеному у цьому пункті, то такий платник
плати за землю зобов’язаний починаючи з
першого числа першого місяця податкового
(звітного) періоду, в якому відбулась така

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відбулась така невідповідність, нараховувати
та сплачувати рентну плату за спеціальне
використання води у загальному порядку за
ставками, встановленими відповідно до статті
255 цього Кодексу.
68.4. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування рентною
платою за спеціальне використання лісових
ресурсів суб’єкти господарювання, визначені
відповідно до норм цього пункту.
При цьому, якщо платник рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів у
будь-якому податковому (звітному) періоді не
відповідає хоча б одному критерію,
зазначеному у цьому пункті, то такий платник
рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів зобов’язаний починаючи з
першого числа першого місяця податкового
(звітного) періоду, в якому відбулась така
невідповідність, нараховувати та сплачувати
рентну плату за спеціальне використання
лісових ресурсів у загальному порядку за
ставками, встановленими відповідно до статті
256 цього Кодексу.
68.5. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування платою за
землю (земельного податку та орендної плати
за земельні ділянки державної і комунальної
власності)
суб’єкти
господарювання,
визначені відповідно до норм цього пункту, за
земельні ділянки, які знаходяться у власності
та/або користуванні таких суб’єктів, що
використовуються такими платниками плати
за землю для провадження господарської
діяльності.
При цьому, якщо платник плати за землю
у будь-якому податковому (звітному) періоді
не відповідає хоча б одному критерію,
зазначеному у цьому пункті, то такий платник
плати за землю зобов’язаний починаючи з
першого числа першого місяця податкового
(звітного) періоду, в якому відбулась така
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Висновки, обґрунтування

невідповідність, нараховувати та сплачувати
плату за землю у загальному порядку за
ставками, встановленими відповідно до
статей 274, 277 і 288 цього Кодексу.
Якщо земельні ділянки, які знаходяться у
власності та/або користуванні суб’єктів
господарювання, визначених відповідно до
норм цього пункту, та/або окремі будівлі,
споруди або їх частини, що знаходяться на
цих земельних ділянках, надаються в оренду
(найм, позичку) іншим фізичним та
юридичним особам, плата за землю за такі
земельні ділянки та земельні ділянки під
такими будівлями (їх частинами) сплачується
на загальних підставах.»
-10238- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
-10239- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

невідповідність, нараховувати та сплачувати
плату за землю у загальному порядку за
ставками, встановленими відповідно до
статей 274, 277 і 288 цього Кодексу.
Якщо земельні ділянки, які знаходяться у
власності та/або користуванні суб’єктів
господарювання, визначених відповідно до
норм цього пункту, та/або окремі будівлі,
споруди або їх частини, що знаходяться на
цих земельних ділянках, надаються в оренду
(найм, позичку) іншим фізичним та
юридичним особам, плата за землю за такі
земельні ділянки та земельні ділянки під
такими будівлями (їх частинами) сплачується
на загальних підставах».
Відхилено

Відхилено

виключити
-10240- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац перший
підпункту 7 пункту 57 виключити.
-10241- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац перший підпункту 7 пункту 57
виключити
-10242- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 57 Розділу І
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-10243- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 7 пункту 57 Розділу
законопроекту – виключити.
-10244- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

І
Відхилено

Підпункт 7 пункту 56 Розділу
законопроекту викласти в такій редакції:

І
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«пункт 1.10 пункту 161 підрозділу 10:
«16-1. Тимчасово, до набрання чинності
рішенням Верховної Ради України про
завершення реформи Збройних Сил України,
встановлюється військовий збір. 1.10.
Звільняються від оподаткування військовим
збором доходи, зазначені в пунктах 13, 15, 16
і 17 підрозділу 1 цього розділу».
-10245- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

785

у пункті 1.10 пункту 161 цифри і слово “16
і 17” замінити цифрами і словом “16, 17 і 18”;

Підпункт 7 пункту 57 Розділу І
законопроекту – виключити.
-10246- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 7 пункту 57 Розділу І після
абзацу 4 доповнити новим абзацом, такого
змісту:
у абзаці 1 пункту 161 слова «набрання
рішенням Верховної Ради України про
завершення реформи Збройних Сил України»
замінити словами «до 31 грудня 2022 року».
-10247- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-10248- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Виключити із законопроекту абзац другий
підпункту 7 пункту 57 виключити.
-10249- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підрозділі 10 розділу XX «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту: у підпункті
1.10 пункту 161 цифри і слово «17 і 18»
замінити цифрами і словом «17, 18, 19 і 191»
-10250- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац другий підпункту 7 пункту 57
виключити
-10251- Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Підласа Р. А. (р.к. №100), Н.д.
Кисилевський Д. Д. (р.к. №239), Н.д.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Мовчан О. В. (р.к. №351), Н.д. Кицак Б. В.
(р.к. №269), Н.д. Марчук І. П. (р.к. №394)
підпункт 7 пункту 57 Розділу І після абзацу
другого доповнити чотирма абзацами такого
змісту:
«у пункті 10:
після слів «застосуванні норм законів про
оподаткування» доповнити словами «а також
якими встановлені норми природнього убутку
товарів»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«При цьому акти законодавства СРСР, в
тому числі ті, якими встановлені норми
природнього убутку товарів, не можуть бути
визнані Кабінетом Міністрів України такими,
що втратили чинність, до прийняття
відповідних актів законодавства України».
-10252- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

161. Тимчасово, до набрання чинності
рішенням Верховної Ради України про
завершення реформи Збройних Сил України,
встановлюється військовий збір. …
1.10. Звільняються від оподаткування
військовим збором доходи, зазначені в
пунктах 13, 14, 15, 16, 17 і 18 підрозділу 1
цього розділу.
-10253- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у підпункті 7 пункту 57 Розділу I
законопроекту абзац другий виключити;
-10254- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підрозділі 10 розділу XX «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту: у підпункті
1.10 пункту 161 цифри і слово «17 і 18»
замінити цифрами і словом «17, 18, 19 і 191»
-10255- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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пункт 38 доповнити підпунктом 38.14
такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

У підрозділі 10 розділу XX «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
у підпункті 1.10 пункту 161 цифри і слово
«17 і 18» замінити цифрами і словом «17, 18,
19 і 191»
-10256- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 7 пункту 57 розділу І доповнити
новим пунктом такого змісту:
“Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні
положення» Податкового кодексу України
доповнити пунктом 53-1 такого змісту:
«53-1. Автоматичний обмін інформацією
про фінансові рахунки здійснюється в рамках
Багатосторонньої угоди компетентних органів
про автоматичний обмін інформацією про
фінансові рахунки (Multilateral Competent
Authority Agreement on Automatic Exchange of
Financial Account Information (MCAA CRS),
далі – Багатостороння угода) після
приєднання компетентного органу України до
Багатосторонньої угоди, а процедура збору
інформації про підзвітні рахунки, її належної
перевірки та подання звітності підзвітними
особами для цілей Багатосторонньої угоди
здійснюється відповідно до Загального
стандарту звітності та належної перевірки
інформації про фінансові рахунки(Common
Standard on Reporting and Due Diligence for
Financial Account Information (CRS), далі –
Загальний стандарт звітності), схваленого
Радою
Організації
Економічного
Співробітництва та Розвитку 15 липня 2014
року (зі змінами та доповненнями).
Виконання вимог цього Кодексу щодо
подання звітності за підзвітними рахунками
для
цілей
Багатосторонньої
угоди
здійснюється з урахуванням положень
Багатосторонньої угоди та за правилами
Загального стандарту звітності. При цьому,
вимоги щодо подання звітності за підзвітними
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рахунками (іншої, ніж звітність про такі
рахунки, що підлягає поданню за Угодою між
Урядом України та Урядом Сполучених
Штатів Америки для поліпшення виконання
податкових правил й застосування положень
Закону США «Про податкові вимоги до
іноземних
рахунків»
(FATCA))
застосовуються з дати, з якої для України
набирають
чинності
положення
Багатосторонньої угоди щодо автоматичного
обміну інформацією про фінансові рахунки
щонайменше
із
однією
іноземною
юрисдикцією – стороною зазначеної угоди,
яка вважатиметься партнером України по
автоматичному обміну інформацією. У разі,
якщо Багатостороння угода визначає інші
звітні періоди та строки подання звітності за
підзвітними рахунками, ніж визначені цим
Кодексом,
застосовуються
вимоги
Багатосторонньої угоди.
Переклади Багатосторонньої угоди та
Загального стандарту звітності та належної
перевірки інформації про фінансові рахунки
державною мовою офіційно оприлюднюється
на офіційному веб-сайті (веб-порталі)
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику”.
-10257- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 57
розділу I виключити.
-10258- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У підпункті 7 пункту 57 абзаци третій і
четвертий вилучити;
-10259- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзаци третій та четвертий підпункту 7
пункту 57 розділу І законопроєкту
(доповнення пункту 38 підрозділу 10 розділу
ХХ “Перехідні положення” Податкового

3390

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

кодексу
України
підпунктом
38.14)
виключити.
-10260- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 57
розділу І законопроєкту (доповнення пункту
38 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
підпунктом 38.14) виключити.
-10261- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10262- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Абзац третій та четвертий підпункту 7
пункту 57 Розділу І проекту виключити.
-10263- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Відхилено

31. Абзаци третій і четвертий підпункту 7
пункту 57 Розділу І законопроекту
виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою
попередніх і також пропонує виключити із
законопроекту норми про запровадження
мінімального податкового зобов'язання, як
таке, що спрямоване проти всіх селян.
Відповідно до норм Земельного кодексу,
громадяни можуть отримати безкоштовну у
власність земельну ділянку для ведення
особистого селянського господарства у
розмірі не більше 2 га.
Натомість, проектом закону пропонується
стягувати мінімальне податкове зобов’язання
із земель, площа яких перевищує 0,5 га, що є
значно менше, навіть ніж розмір безоплатної
передачі.
А тому у великої частини селян, які, як
правило, є пенсіонерами, будуть такі земельні
ділянки у власності і вони будуть зобов’язані
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сплачувати
мінімальне
податкове
зобов’язання.
Окрім цього, пропонується оподаткувати
дохід від продажу сільськогосподарської
продукції, яка вирощена на земельній ділянці,
площа якої перевищує 0,5 га.
Під дію цієї норми потраплять також
селяни, що вирощують продукцію для
власних потреб, однак можуть час від часу
реалізовувати її надлишки.
Держава має знайти інші джерела
наповнення бюджету.
-10264- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-10265- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Виключити із законопроекту абзац третій
підпункту 7 пункту 57 виключити.
-10266- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 38.14 пункту 38 підрозділу 10
розділу
ХХ.
Перехідні
положення
Податкового кодексу України виключити.
-10267- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 57
виключити
-10268- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзаци третій підпункту 7 пункту 57
розділу І законопроекту виключити.
-10269- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 пункту 57
розділу І законопроєкту (доповнення пункту
38 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
підпунктом 38.14) виключити;
-10270- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено
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забезпечення проведення операції Об’єднаних
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території та/або території населених пунктів
на лінії зіткнення, мінімальне податкове
зобов’язання не визначається”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті 7 пункту 56 Розділу І
законопроекту новий підпункт 38.14 пункту
38 виключити;
-10271- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 7 пункту 57
розділу I виключити.
-10272- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці четвертому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «поставлене».
-10273- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 7 пункту 57
розділу І законопроєкту (доповнення пункту
38 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
підпунктом 38.14) виключити.
-10274- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 7 пункту 57
розділу
І
законопроєкту
після
слів
«проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»
додати слова «та протягом 180 днів після її
завершення».
-10275- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
38.14. На період здійснення заходів із
забезпечення проведення операції Об’єднаних
сил (ООС) щодо земельних ділянок,
віднесених до сільськогосподарських угідь,
що розташовані на тимчасово окупованій
території та/або території населених пунктів
на лінії зіткнення, мінімальне податкове
зобов'язання не визначається.
-10276- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
38.15. На період здійснення заходів із
повернення території Автономної Республіки
Крим щодо земельних ділянок, віднесених до
сільськогосподарських угідь, що розташовані
на
тимчасово
окупованій
території,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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мінімальне податкове зобов'язання
визначається.
-10277- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

не

У абзаці четвертому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «фіксоване».
-10278- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

виключити
-10279- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-10280- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац
четвертий підпункту 7 пункту 57 виключити.
-10281- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці четвертому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити
словом
«мінімальне
сільськогосподарське».
-10282- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 7 пункту 57
виключити
-10283- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзац 4 підпункту 7 пункту 57 розділу І
законопроекту виключити.
-10284- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 7 пункту 57 розділу І проекту
після абзацу четвертого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"у пунктах 526 та 527 цифри та слово "2020
році" замінити цифрами та словами "2020,
2021 та 2022 роках";
-10285- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці четвертому підпункту 7 пункту 57
розділу І слова «мінімальне податкове
зобов’язання»
замінити
словами
«мінімальний поставлений дохід».

Відхилено
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-10286- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 7 пункту 57
розділу І законопроєкту (доповнення пункту
38 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
підпунктом 38.14) виключити;
-10287- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

У абзаці четвертому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «сільськогосподарське». 1
-10288- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 57
розділу I виключити.
-10289- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У підпункті 7 пункту 57 абзаци п’ятий –
сьомий вилучити;
-10290- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Абзаци п’ятий - сьомий підпункту 7
пункту 57 розділу І законопроєкту
(доповнення підрозділу 10 розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України пунктами 64 та 65) виключити.
-10291- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити пунктами 64-66 такого змісту:
-10292- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 57
розділу
І
законопроєкту
(доповнення
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
пунктами 64 та 65) виключити.
-10293- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Абзаци п'ятий-сьомий підпункту 7 пункту
57 розділу І викласти в такій редакції:
«доповнити пунктами 64-66 такого змісту:
«64. Установити, що першим роком, за який
визначається
мінімальне
податкове
зобов’язання, є 2021 рік. 65. Установити, що

3395

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

штрафні санкції, передбачені статтею 123
цього Кодексу, при визначенні податкових
зобов’язань платників податків з урахуванням
мінімального податкового зобов’язання за
2021 рік, а також штрафні санкції, передбачені
статтею 124 цього Кодексу за несвоєчасну
сплату
узгодженого
податкового
зобов’язання, розрахованого контролюючим
органом
з
урахуванням
загального
мінімального податкового зобов’язання за
2021 рік, не застосовуються. 66. Для
розрахунку
мінімального
податкового
зобов’язання за податковий (звітний) рік
нормативна грошова оцінка 1 га земельної
ділянки не може перевищувати 27 000 гривень
до спливу шести місяців з дати набрання
чинності нової затвердженої Кабінетом
Міністрів України методики нормативної
грошової оцінки земельних ділянок замість
Методики нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831».
-10294- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Абзаци п’ятий-сьомий підпункту 7 пункту
п’ятдесят сьомого розділу І законопроекту
виключити
-10295- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10296- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Абзаци п’ятий - сьомий підпункту 7
пункту 57 Розділу І проекту виключити.
-10297- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Відхилено

32. Абзаци п’ятий - сьомий підпункту 7
пункту 57 Розділу І законопроекту
виключити.

3396

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з низкою
попередніх і також пропонує виключити із
законопроекту норми про запровадження
мінімального податкового зобов'язання, як
таке, що спрямоване проти всіх селян.
Відповідно до норм Земельного кодексу,
громадяни можуть отримати безкоштовну у
власність земельну ділянку для ведення
особистого селянського господарства у
розмірі не більше 2 га.
Натомість, проектом закону пропонується
стягувати мінімальне податкове зобов’язання
із земель, площа яких перевищує 0,5 га, що є
значно менше, навіть ніж розмір безоплатної
передачі.
А тому у великої частини селян, які, як
правило, є пенсіонерами, будуть такі земельні
ділянки у власності і вони будуть зобов’язані
сплачувати
мінімальне
податкове
зобов’язання.
Окрім цього, пропонується оподаткувати
дохід від продажу сільськогосподарської
продукції, яка вирощена на земельній ділянці,
площа якої перевищує 0,5 га.
Під дію цієї норми потраплять також
селяни, що вирощують продукцію для
власних потреб, однак можуть час від часу
реалізовувати її надлишки.
Держава має знайти інші джерела
наповнення бюджету.
-10298- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-10299- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Абзаци п'ятий-сьомий підпункту 7 пункту
57 розділу І викласти в такій редакції:
«доповнити пунктами 64-66 такого змісту:
«64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2021 рік.

3397

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого
податкового
зобов’язання,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, не
застосовуються.
66.
Для
розрахунку
мінімального
податкового зобов’язання за податковий
(звітний) рік нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки не може перевищувати 28
000 гривень до спливу шести місяців з дати
набрання чинності нової затвердженої
Кабінетом Міністрів України методики
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок замість Методики нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського
призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831».
-10300- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-10301- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Виключити із законопроекту абзац п’ятий
підпункту 7 пункту 57 виключити
-10302- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 57
виключити
-10303- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Виключити
абзаци
п'ятий-сьомий
підпункту 7 пункту 57

Відхилено

3398

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10304- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Абзаци п'ятий-сьомий підпункту 7 пункту
57 розділу І викласти в такій редакції:
«доповнити пунктами 64-66 такого змісту:
«64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2021 рік.
65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого
податкового
зобов’язання,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, не
застосовуються.
66.
Для
розрахунку
мінімального
податкового зобов’язання за податковий
(звітний) рік нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки не може перевищувати 25
000 гривень до спливу шести місяців з дати
набрання чинності нової затвердженої
Кабінетом Міністрів України методики
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок замість Методики нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського
призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831».
-10305- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзац 5 підпункту 7 пункту 57 розділу І
законопроекту виключити.
-10306- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

абзац п’ятий підпункту 7 пункту 57 Розділу
I законопроекту виключити;
-10307- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3399
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Абзаци п’ятий - сьомий підпункту 7
пункту 57 розділу І законопроєкту
(доповнення підрозділу 10 розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України пунктами 64 та 65) виключити;
-10308- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)
Абзаци п'ятий-сьомий підпункту 7 пункту
57 розділу І викласти в такій редакції:
«доповнити пунктами 64-66 такого змісту:
«64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2021 рік.
65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого
податкового
зобов’язання,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, не
застосовуються.
66.
Для
розрахунку
мінімального
податкового зобов’язання за податковий
(звітний) рік нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки не може перевищувати 28
000 гривень до спливу шести місяців з дати
набрання чинності нової затвердженої
Кабінетом Міністрів України методики
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок замість Методики нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського
призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831».
-10309- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 57
Розділу І викласти у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3400

№
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Висновки, обґрунтування

«доповнити пунктами 64-66 такого
змісту:».
-10310- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Абзаци п'ятий-сьомий підпункту 7 пункту
57 розділу І викласти в такій редакції:
«доповнити пунктами 64-66 такого змісту:
«64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2021 рік.
65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого
податкового
зобов’язання,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, не
застосовуються.
66.
Для
розрахунку
мінімального
податкового зобов’язання за податковий
(звітний) рік нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки не може перевищувати 26
000 гривень до спливу шести місяців з дати
набрання чинності нової затвердженої
Кабінетом Міністрів України методики
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок замість Методики нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського
призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831».
-10311- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

У підпункті 7 пункту 56 Розділу І
законопроекту нові пункти 64-65 виключити».
-10312- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
П’ятий абзац підпункту 7 пункту 57
Розділу І Виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3401

№

Редакція, прийнята в першому читанні

789

“64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2021 рік.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10313- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

"64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2022 рік."
-10314- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Пункт 64 підрозділу Х Інші пеерехідні
положення викласти в наступній редакції:
«64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2022 рік.»
-10315- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

1) в абзаці шостому підпункту 7 пункту 57
розділу І проекту цифри "2021" замінити
цифрами "2022";
-10316- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
64. Установити, що першим роком, за який
визначається
мінімальне
податкове
зобов’язання, є 2022 рік.
-10317- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзац шостий підпункту 7 пункту 57
Розділу І (щодо доповнення пунктом 64
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України)
викласти у такій редакції:
"64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2022 рік.".
-10318- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац шостий підпункту 7 пункту 57
розділу I виключити.
-10319- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці шостому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «поставлене».
-10320- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2021 рік.
65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого
податкового
зобов’язання,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, не
застосовуються.
-10321- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 7 пункту 57
розділу
І
законопроєкту
(доповнення
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
пунктами 64 та 65) виключити.
-10322- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2023 рік."
Пояснення
Пп.4.1.9. пункту 4.1 статті 4 визначає
принцип стабільність - зміни до будь-яких
елементів податків та зборів не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в
якому будуть діяти нові правила та ставки.
Податки та збори, їх ставки, а також податкові
пільги не можуть змінюватися протягом
бюджетного року.
А отже, визначення 2021 рік першим роком
є порушенням принципу стабільності. Крім
того, враховуючи, що до закінчення 2021 року
залишилося менше 6 місяців, а Закон не
прийнято та не оприлюднено, цілком
законним мав би бути 2023 рік.
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Висновки, обґрунтування

-10323- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці шостому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «фіксоване».
-10324- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

“64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2022 рік.
-10325- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10326- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

виключити
-10327- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Виключити із законопроекту абзац шостий
пункту підпункту 7 пункту 57 виключити.
-10328- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 64 підрозділу 10 розділу ХХ.
Перехідні положення Податкового кодексу
України виключити.
-10329- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
У абзаці шостому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити
словом
«мінімальне
сільськогосподарське».
-10330- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підрозділі 10 розділу XX «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту: у пункті 64
цифри «2021» замінити цифрами «2023»
-10331- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)
Абзац шостий пункту підпункту 7 пункту
57 виключити
-10332- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3404

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац 6 т підпункту 7 пункту 57 розділу І
законопроекту виключити.
-10333- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити новий пункт 64 Підрозділу 10
ПКУ.
-10334- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
абзац шостий підпункту 7 пункту 57
Розділу I законопроекту виключити;
-10335- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці шостому підпункту 7 пункту 57
розділу І слова «мінімальне податкове
зобов’язання»
замінити
словами
«мінімальний поставлений дохід».
-10336- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
У абзаці шостому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «сільськогосподарське».
-10337- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 64 підрозділу 10 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«64. Установити, що першим роком, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, є 2023 рік.»
-10338- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підрозділі 10 розділу XX «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту: у пункті 64
цифри «2021» замінити цифрами «2023»
-10339- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити

3405

№

790

Редакція, прийнята в першому читанні

65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, не
застосовуються”.

Пропозиції та поправки до проекту

-10340- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підрозділі 10 розділу XX «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
у пункті 64 цифри «2021» замінити
цифрами «2023»
-10341- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
у абзаці шостому та сьомому підпункту 7
пункту 57 розділу І цифри “2021” замінити
цифрами “2022”.
-10342- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У абзацах шостому та сьомому підпункту
7 пункту 57 розділу І цифри «2021» замінити
цифрами «2022».
-10343- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 7 пункту 57 розділу І доповнити
новим пунктом такого змісту:
Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні
положення» доповнити пунктом 66 такого
змісту:
«66. Установити, що тимчасово, до 01
січня 2037 року, для платників податків, які
відповідають одночасно таким критеріям:
- утворені в установленому законом
порядку після 01 січня 2022 року;
- місцем податкової адреси та місцем
здійснення діяльності яких є виключно такі
населені пункти:
м. Нововолинськ Волинської області,
м. Вугледар Донецької області,
м. Торецьк Донецької області,
м. Мирноград Донецької області,
м. Лисичанськ Луганської області,
м. Привілля Луганської області,
м. Червоноград Львівської області,
м. Українськ Донецької області,
селище
Тошківка
Сєвєродонецького
району Луганської області,
м. Селидове Донецької області,
м. Родинське Донецької області,
м. Привілля Луганської області,
м. Новодружеськ Луганської області,
село
Межиріччя
Червоноградського
району Львівської області,
село Сілець Червоноградського району
Львівської області,
село Глухів Червоноградського району
Львівської області,
м. Гірник Донецької області,
м. Золоте Луганської області,
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

м. Гірське Луганської області,
м. Новогродівка Донецької області,
м. Покровськ Донецької області;
- основним видом діяльності яких є
діяльність у переробній промисловості (групи
10 - 33 секції С КВЕД ДК 009-2010);
- не мають відокремлених підрозділів,
дочірніх підприємств, представництв та філій;
- питома вага доходу, отриманого
суб’єктом господарювання від реалізації
продукції власного виробництва та продуктів
її переробки, у загальній сумі його доходу
протягом звітного періоду становить понад 90
відсотків;
- середньооблікова кількість працівників
протягом звітного періоду становить не
менше 10 осіб;
- виробничі потужності розташовані
виключно на території населених пунктів,
зазначених у цьому пункті,
справляння податків і зборів здійснюється
з урахуванням особливостей, визначених цим
пунктом.
Дія цього пункту не поширюється на
суб’єктів господарювання, які утворені після
1 січня 2022 року шляхом реорганізації
(поділу, виділення), податковою адресою яких
є інші ніж зазначені у цьому пункті населені
пункти або здійснюють свою діяльність з
виробництва товарів у інших населених
пунктах.
Якщо платники податку, які застосовують
норми цього пункту, у будь-якому звітному
періоді досягли показників, з яких хоча б один
не відповідає критеріям, зазначеним у цьому
пункті, то такі платники податків зобов’язані
починаючи з першого числа першого місяця
податкового (звітного) періоду, в якому
відбулась така невідповідність нараховувати
та сплачувати податки у загальному порядку.
66.1. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняється від оподаткування прибуток
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підприємств – суб’єктів господарювання,
визначених відповідно до норм цього пункту.
При цьому, якщо платник податку у будьякому податковому (звітному) періоді не
відповідає хоча б одному критерію,
зазначеному у цьому пункті, то такий платник
податку зобов’язаний починаючи з першого
числа першого місяця податкового (звітного)
періоду,
в
якому
відбулась
така
невідповідність, нараховувати та сплачувати
податок на прибуток підприємств у
загальному порядку за ставкою, встановленою
пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.
66.2. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування податком на
додану вартість операції:
із ввезення на митну територію України у
митному режимі імпорту обладнання та
комплектуючих, що ввозяться суб’єктами
господарювання, які відповідають критеріям,
визначеним цим пунктом, виключно для
використання у власній виробничій діяльності
та класифікуються за такими товарними
підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД:
6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00;
8402 11 00 00; 8402 12 00 00; 8402 19 10 00;
8402 19 90 00; 8402 20 00 00; 8405 10 00 00;
8416 20 80 00; 8417 10 00 00; 8417 20 10 00;
8417 20 90 00; 8417 80 30 00; 8417 80 50 00;
8417 80 70 00; 8418 69 00 90; 8419 31 00 00;
8419 32 00 00; 8419 39 00 10; 8419 39 00 90;
8419 40 00 00; 8419 60 00 00; 8419 89 10 00;
8419 89 30 00; 8419 89 98 00; 8420 10 10 00;
8420 10 30 00; 8420 10 80 10; 8420 10 80 90;
8421 11 00 00; 8421 19 70 90; 8421 21 00 00;
8421 39 20 00; 8421 39 60 90; 8421 39 80 10;
8421 39 80 90; 8422 20 00 00; 8422 30 00 10;
8422 30 00 91; 8422 30 00 99; 8422 40 00 10;
8422 40 00 90; 8423 20 00 00; 8423 30 00 00;
8423 81 10 00; 8423 81 30 00; 8423 81 90 00;
8423 82 10 00; 8423 82 90 10; 8423 82 90 90;
8423 89 00 00; 8424 81 10 00; 8424 81 91 00;

3409

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8424
8426
8428
8428
8428
8430
8430
8430
8435
8436
8436
8438
8438
8438
8438
8439
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451
8451
8452
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8457

81
30
31
39
90
31
49
69
10
29
80
10
30
60
80
30
10
10
10
40
12
13
14
17
19
11
19
40
21
11
20
10
30
80
21
20
10
30
22
30
90
10

99
00
00
20
79
00
00
00
00
00
90
10
00
00
99
00
30
10
70
00
00
35
00
00
70
00
00
00
00
00
80
00
00
10
00
00
00
90
00
11
20
90

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;

8424
8428
8428
8428
8428
8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8445
8446
8447
8447
8451
8451
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8456
8456
8457

89
20
32
39
90
39
50
10
10
29
10
10
40
80
10
10
10
10
20
80
13
13
15
19
00
12
20
90
29
12
90
21
40
80
29
80
20
10
10
30
90
20

00
20
00
90
90
00
00
00
00
00
00
90
00
10
00
10
40
20
00
00
10
39
00
20
10
00
00
00
00
00
00
00
00
30
00
00
00
00
00
19
80
00

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8426
8428
8428
8428
8430
8430
8430
8434
8436
8436
8437
8438
8438
8438
8439
8440
8440
8441
8441
8443
8443
8443
8443
8443
8444
8445
8445
8446
8446
8447
8449
8451
8451
8451
8453
8454
8454
8455
8456
8456
8457
8457

20
20
33
90
10
41
61
20
21
80
80
20
50
80
20
10
10
10
30
11
13
13
16
19
00
13
30
10
30
20
00
29
50
80
10
10
30
21
20
30
10
30

Висновки, обґрунтування

00
80
00
71
00
00
00
00
00
10
00
00
00
91
00
20
90
30
00
00
31
90
00
40
90
00
00
00
00
20
00
00
00
80
00
00
10
00
00
90
10
10

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

3410

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8457
8458
8458
8458
8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8464
8465
8465
8465
8465
8468
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479

30
11
19
99
29
40
59
69
11
21
29
39
40
20
40
40
40
50
10
29
31
39
49
91
10
30
20
90
91
92
95
99
80
31
80
21
20
51
59
80
80
30

90
49
00
00
00
10
00
10
00
15
10
00
90
00
11
39
90
90
90
10
00
99
10
80
10
00
11
00
10
00
00
00
00
00
10
00
00
00
80
91
99
10

00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8458
8458
8458
8459
8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8463
8464
8465
8465
8465
8465
8465
8474
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8478
8479

11
11
91
10
31
40
61
69
19
21
29
40
90
30
40
40
50
90
21
29
39
41
49
99
10
90
20
10
91
93
95
99
10
32
80
29
30
59
80
80
10
30

20
80
20
00
00
90
10
90
00
19
90
10
10
10
19
71
11
00
10
91
10
10
90
20
90
00
19
10
20
00
00
00
00
00
90
00
00
10
11
93
00
90

00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;

8458
8458
8458
8459
8459
8459
8459
8459
8460
8460
8460
8460
8460
8461
8461
8461
8461
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8462
8463
8464
8464
8465
8465
8465
8465
8468
8474
8474
8475
8477
8477
8477
8477
8477
8479
8479

11
19
91
21
39
51
61
70
21
21
31
40
90
30
40
40
50
10
21
29
39
41
91
99
20
10
20
10
91
94
96
20
20
39
10
10
40
59
80
80
20
40

Висновки, обґрунтування

41
00
80
00
00
00
90
00
11
90
00
10
90
90
31
79
19
10
80
98
91
90
20
80
00
00
80
90
90
00
00
00
00
00
00
00
00
10
19
95
00
00

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;

3411

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8515
8515
8515
8515
8537
8543
9011
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9031
9032

50
82
89
89
10
30
50
71
20
30
30
13
20
31
40
22
50
10
30
11
29
39
80
10
10
10
20
10
80
10
10
80
20
20
33
39
84
10
49
80
80
10

00
00
60
97
00
90
00
00
10
30
90
20
40
00
00
90
20
80
00
00
00
18
90
99
00
10
90
90
30
13
90
19
10
99
10
00
00
00
10
34
98
89

00;
00;
90;
30;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
90;
90;
90;
00;
90;
00;
90;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
20;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8504
8504
8504
8514
8514
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9011
9013
9013
9024
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
9032

60
89
89
89
20
41
60
79
20
30
40
13
20
39
21
23
50
20
30
19
31
39
10
20
20
10
80
20
80
10
10
80
20
31
33
40
89
20
49
80
10
20

00
30
97
97
00
00
00
00
90
50
00
40
60
20
00
00
95
10
00
00
00
90
10
91
00
90
00
00
90
19
90
90
30
00
91
00
30
00
90
38
20
00

00;
00;
10;
50;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
90;
90;
00;
00;
90;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

8479
8479
8479
8479
8480
8480
8480
8486
8486
8486
8502
8502
8502
8502
8504
8504
8514
8514
8514
8515
8515
8515
8537
8537
8543
9011
9012
9013
9024
9024
9024
9030
9030
9030
9030
9030
9030
9031
9031
9031
9032
9032

81
89
89
89
30
49
71
10
30
30
12
13
20
39
22
34
10
20
40
21
39
80
10
20
30
20
10
80
10
10
80
10
20
32
33
82
89
41
80
80
10
81

Висновки, обґрунтування

00
60
97
97
10
00
00
00
10
90
00
80
80
80
10
00
10
80
00
00
13
10
91
99
00
10
10
20
11
90
11
00
91
00
99
00
90
00
32
91
81
00

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

00;
10;
20;
90;
00;
00;
10;
00;
00;
10;
90;
90;
90;
90;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
10;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;
00;

3412

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9032 89 00 00; 7309 00 59 00; 8517 61 00 00;
8517 62 00 00; 8517 70 90 00; 8517 70 19 90;
8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00;
8471 70 50 00; 8504 40 30 00.
Порядок ввезення на митну територію
таких товарів, визначається Кабінетом
Міністрів України;
з постачання на митній території України
суб’єктами господарювання, які відповідають
критеріям, визначеним цим пунктом, товарів
власного виробництва.
Положення
цього
підпункту
не
поширюються на товари, що мають
походження з країни, визнаної державоюокупантом згідно із законом та/або державоюагресором
щодо
України
згідно
із
законодавством, або ввозяться з території
держави-окупанта
(агресора)
та/або
з
окупованої території України, визначеної
такою згідно із законом.
У
разі
нецільового
використання
обладнання та комплектуючих, ввезених на
митну територію України у порядку ,
визначен ому цим підпунктом, платник
податку зобов'язаний збільшити податкові
зобов'язання за наслідками податкового
періоду, на який припадає таке порушення, на
суму податку на додану вартість, що мала
бути сплачена/нарахована на дату виникнення
таких податкових зобов'язань, а також
сплатити пеню відповідно до закону.
66.3. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування рентною
платою за спеціальне використання води
суб’єкти
господарювання,
визначені
відповідно до норм цього пункту
При цьому, якщо платник рентної плати за
спеціальне використання води у будь-якому
податковому (звітному) періоді не відповідає
хоча б одному критерію, зазначеному у цьому
пункті, то такий платник рентної плати за
спеціальне використання води зобов’язаний

3413

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

починаючи з першого числа першого місяця
податкового (звітного) періоду, в якому
відбулась така невідповідність, нараховувати
та сплачувати рентну плату за спеціальне
використання води у загальному порядку за
ставками, встановленими відповідно до статті
255 цього Кодексу.
66.4. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування рентною
платою за спеціальне використання лісових
ресурсів суб’єкти господарювання, визначені
відповідно до норм цього пункту.
При цьому, якщо платник рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів у
будь-якому податковому (звітному) періоді не
відповідає хоча б одному критерію,
зазначеному у цьому пункті, то такий платник
рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів зобов’язаний починаючи з
першого числа першого місяця податкового
(звітного) періоду, в якому відбулась така
невідповідність, нараховувати та сплачувати
рентну плату за спеціальне використання
лісових ресурсів у загальному порядку за
ставками, встановленими відповідно до статті
256 цього Кодексу.
66.5. Тимчасово, до 01 січня 2037 року,
звільняються від оподаткування платою за
землю (земельного податку та орендної плати
за земельні ділянки державної і комунальної
власності)
суб’єкти
господарювання,
визначені відповідно до норм цього пункту, за
земельні ділянки, які знаходяться у власності
та/або користуванні таких суб’єктів, що
використовуються такими платниками плати
за землю для провадження господарської
діяльності.
При цьому, якщо платник плати за землю у
будь-якому податковому (звітному) періоді не
відповідає хоча б одному критерію,
зазначеному у цьому пункті, то такий платник
плати за землю зобов’язаний починаючи з

3414

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

першого числа першого місяця податкового
(звітного) періоду, в якому відбулась така
невідповідність, нараховувати та сплачувати
плату за землю у загальному порядку за
ставками, встановленими відповідно до
статей 274, 277 і 288 цього Кодексу.
Якщо земельні ділянки, які знаходяться у
власності та/або користуванні суб’єктів
господарювання, визначених відповідно до
норм цього пункту, та/або окремі будівлі,
споруди або їх частини, що знаходяться на
цих земельних ділянках, надаються в оренду
(найм, позичку) іншим фізичним та
юридичним особам, плата за землю за такі
земельні ділянки та земельні ділянки під
такими будівлями (їх частинами) сплачується
на загальних підставах.»
-10344- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сьомий підпункту 7 пункту 57
розділу I виключити.
-10345- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці сьомому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «поставлене».
-10346- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

66.
Для
розрахунку
мінімального
податкового зобов’язання за податковий
(звітний) рік нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки не може перевищувати 28
000 гривень до спливу шести місяців з дати
набрання чинності нової затвердженої
Кабінетом Міністрів України методики
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок замість Методики нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського
призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831».
-10347- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3415

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац сьомий підпункту 7 пункту 57
розділу
І
законопроєкту
(доповнення
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
пунктами 64 та 65) виключити.
-10348- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)
65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за перший рік,за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання; а також штрафні санкції,
передбачені статтею 124 цього Кодексу за
несвоєчасну сплату узгодженого податкового
зобов’язання з податку на доходи фізичних
осіб, розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за перший рік, за
який визначається мінімальне податкове
зобов’язання, не застосовуються”.
-10349- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, не
застосовуються.
-10350- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У абзаці сьомому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «фіксоване».

3416

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10351- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
Абзаци п'ятий-сьомий підпункту 7 пункту
57 розділу І викласти в такій редакції:
«доповнити пунктами 64-66 такого змісту:
«64. Установити, що першим роком, за який
визначається
мінімальне
податкове
зобов’язання, є 2021 рік. 65. Установити, що
штрафні санкції, передбачені статтею 123
цього Кодексу, при визначенні податкових
зобов’язань платників податків з урахуванням
мінімального податкового зобов’язання за
2021 рік, а також штрафні санкції, передбачені
статтею 124 цього Кодексу за несвоєчасну
сплату
узгодженого
податкового
зобов’язання, розрахованого контролюючим
органом
з
урахуванням
загального
мінімального податкового зобов’язання за
2021 рік, не застосовуються. 66. Для
розрахунку
мінімального
податкового
зобов’язання за податковий (звітний) рік
нормативна грошова оцінка 1 га земельної
ділянки не може перевищувати 28 000 гривень
до спливу шести місяців з дати набрання
чинності нової затвердженої Кабінетом
Міністрів України методики нормативної
грошової оцінки земельних ділянок замість
Методики нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831».
-10352- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзаци п'ятий-сьомий підпункту 7 пункту
57 розділу І викласти в такій редакції:
«доповнити пунктами 64-66 такого змісту:
«64. Установити, що першим роком, за який
визначається
мінімальне
податкове
зобов’язання, є 2021 рік. 65. Установити, що
штрафні санкції, передбачені статтею 123
цього Кодексу, при визначенні податкових
зобов’язань платників податків з урахуванням

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3417

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

мінімального податкового зобов’язання за
2021 рік, а також штрафні санкції, передбачені
статтею 124 цього Кодексу за несвоєчасну
сплату
узгодженого
податкового
зобов’язання, розрахованого контролюючим
органом
з
урахуванням
загального
мінімального податкового зобов’язання за
2021 рік, не застосовуються. 66. Для
розрахунку
мінімального
податкового
зобов’язання за податковий (звітний) рік
нормативна грошова оцінка 1 га земельної
ділянки не може перевищувати 28 000 гривень
до спливу шести місяців з дати набрання
чинності нової затвердженої Кабінетом
Міністрів України методики нормативної
грошової оцінки земельних ділянок замість
Методики нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831».
-10353- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзаци п'ятий-сьомий підпункту 7 пункту
57 розділу І викласти в такій редакції:
«доповнити пунктами 64-66 такого змісту:
«64. Установити, що першим роком, за який
визначається
мінімальне
податкове
зобов’язання, є 2021 рік. 65. Установити, що
штрафні санкції, передбачені статтею 123
цього Кодексу, при визначенні податкових
зобов’язань платників податків з урахуванням
мінімального податкового зобов’язання за
2021 рік, а також штрафні санкції, передбачені
статтею 124 цього Кодексу за несвоєчасну
сплату
узгодженого
податкового
зобов’язання, розрахованого контролюючим
органом
з
урахуванням
загального
мінімального податкового зобов’язання за
2021 рік, не застосовуються. 66. Для
розрахунку
мінімального
податкового
зобов’язання за податковий (звітний) рік
нормативна грошова оцінка 1 га земельної

3418

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ділянки не може перевищувати середнє
значення нормативної грошової оцінки 1 га
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області за місцем знаходження земельної
ділянки до спливу шести місяців з дати
набрання чинності нової затвердженої
Кабінетом Міністрів України методики
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок замість Методики нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського
призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831».
-10354- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, не
застосовуються”.
-10355- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10356- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 65 підрозділу 10 розділу ХХ.
Перехідні положення Податкового кодексу
України виключити.
-10357- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Відхилено

У абзаці сьомому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити
словом
«мінімальне
сільськогосподарське».

3419

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10358- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
У абзаці сьомому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити
словом
«мінімальне
сільськогосподарське».
-10359- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У підрозділі 10 розділу XX «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
пункт 65 викласти в наступній редакції:
«65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2023 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2023 рік, не
застосовуються.»
-10360- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац сьомий підпункту 7 пункту 57
розділу І законопроекту виключити.
-10361- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У новому пункті 65 Підрозділу 10 ПКУ:
- слова «з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2021 рік, а також
штрафні санкції, передбачені» замінити
словами: «з урахуванням штрафних санкцій,
передбачених»;
- виключити слова: «з урахуванням
загального
мінімального
податкового
зобов’язання за 2021 рік».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3420

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10362- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

абзац сьомий підпункту 7 пункту 57
Розділу I законопроекту виключити;
-10363- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

в абзаці сьомому підпункту 7 пункту 57
розділу І проекту цифри "2021" замінити
цифрами "2022";
-10364- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці сьомому підпункту 7 пункту 57
розділу І слова «мінімального податкового
зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального поставленого доходу».
-10365- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзац сьомий підпункту 7 пункту 57
Розділу І (щодо доповнення пунктом 65
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України)
викласти у такій редакції:
«65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2022 рік, не
застосовуються.».
-10366- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
У абзаці сьомому підпункту 7 пункту 57
Розділу І законопроекту слово «мінімальне»
замінити словом «сільськогосподарське»
-10367- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3421

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 64 підрозділу 10 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України викласти в наступній редакції:
«65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2023 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2023 рік, не
застосовуються.»
-10368- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У підрозділі 10 розділу XX «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
пункт 65 викласти в наступній редакції:
«65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2023 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2023 рік, не
застосовуються.»
-10369- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
-10370- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Відхилено

3422

№

791

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підрозділі 10 розділу XX «ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Податкового
кодексу
України в редакції законопроекту:
пункт 65 викласти в наступній редакції:
«65. Установити, що штрафні санкції,
передбачені статтею 123 цього Кодексу, при
визначенні податкових зобов’язань платників
податків з урахуванням мінімального
податкового зобов’язання за 2023 рік, а також
штрафні санкції, передбачені статтею 124
цього Кодексу за несвоєчасну сплату
узгодженого податкового зобов’язання з
податку
на
доходи
фізичних
осіб,
розрахованого контролюючим органом з
урахуванням
загального
мінімального
податкового зобов’язання за 2023 рік, не
застосовуються.»
-10371- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Додати абзац такого змісту:
«66. Тимчасово, до 31.12.2030 року
зазначені в пункті 252.20 ставки для руд заліза
застосовуються до визначених в цьому пункті
діапазонів в межах середньої вартості руд
заліза за індексом IODEX 62 % FE CFR China
за податковий (звітний) період, підсумкова
ставка визначається як середньозважена на
середню вартість руд заліза за індексом
IODEX 62 % FE CFR China за податковий
(звітний) період.».
-10372- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 1.8
підрозділу 10 розділу XX Податкового
кодексу України слово «проект» замінити на
слово «проєкт» у відповідних відмінках;
-10373- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 2 пункту 1.8
підрозділу 10 розділу XX Податкового

3423

№
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

кодексу України слово «Проекту» замінити на
слово«Проєкту» у відповідних відмінках;
-10374- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 3 пункту 1.8
підрозділу 10 розділу XX Податкового
кодексу України слово «Проекту» замінити на
слово «Проєкту»;
-10375- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

1. Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 57-2
підрозділу 10 розділу XX Податкового
кодексу України слово «проекти» замінити на
слово «проєкти»;
-10376- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в пункті 60-3
підрозділу 10 розділу XX Податкового
кодексу України слова «проекту» замінити на
слова «проєкту»;
-10377- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Розділ І законопроєкту доповнити новим
пунктом такого змісту: в абзаці 1 пункту 63
підрозділу 10 розділу XX Податкового
кодексу України слова «проектів» замінити на
слова «проєктів»;
-10378- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Доповнити новим пунктом 58 розділ І
такого змісту:
«Абзац перший пункту 16-1 підрозділу 10
розділу ХХ викласти в такій редакції: «16-1.
Тимчасово, до 31 грудня 2021 року
встановлюється військовий збір.»
-10379- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Доповнити новим пунктом 59 розділ І
такого змісту:
«Пункт 61 підрозділу 10 розділу ХХ
викласти в такій редакції: «61. Реєстратори
розрахункових операцій та/або програмні
реєстратори розрахункових операцій не
застосовуються платниками єдиного податку
другої - четвертої груп (фізичними особами підприємцями), обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує обсягу
доходу визначеного в статті 291 Податкового
кодексу України незалежно від обраного виду
діяльності.
У разі перевищення платником єдиного
податку другої - четвертої груп (фізичною
особою - підприємцем) в календарному році
обсягу доходу визначеного, визначений для
таких платників у пункті 291.4 статті 291
цього Кодексу, застосування реєстратора
розрахункових операцій та/або програмного
реєстратора розрахункових операцій для
такого платника єдиного податку є
обов’язковим. Застосування реєстратора
розрахункових операцій та/або програмного
реєстратора
розрахункових
операцій
починається з першого числа першого місяця
кварталу, наступного за виникненням такого
перевищення, та продовжується в усіх
наступних податкових періодах протягом
реєстрації суб’єкта господарювання як
платника єдиного податку.».
-10380- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 10
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «64.
Зміни до цього підрозділу не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому
будуть діяти нові правила та/або ставки.»
-10381- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Доповнити Розділ І законопроекту новим
пунктом наступного змісту: «__. Підрозділ 10
Розділу ХХ Податкового кодексу України
доповнити новим пунктом такого змісту: «65.
У разі внесення змін до цього підрозділу з
порушенням пункту 64 цього підрозділу, вони
починають діяти не раніше ніж через шість
місяців з дня набрання чинності законом про
їх внесення.»
-10382- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
підпункт 7 пункту 57 розділу І проекту
доповнити абзацами такого змісту:
"підрозділ 10 доповнити пунктом 66 такого
змісту:
"66. Установити, що при обчисленні
мінімального податкового зобов’язання щодо
земельних
ділянок,
віднесених
до
сільськогосподарських
угідь,
значення
коефіцієнту "К" становить:
за 2022 рік – 50 відсотків від значення,
встановленого у пункті 381.1 статті 381 цього
Кодексу для відповідної категорії земельної
ділянки;
за 2023 рік – 75 відсотків від значення,
встановленого у пункті 381.1 статті 381 цього
Кодексу для відповідної категорії земельної
ділянки";
-10383- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Після абзацу сьомого підпункту 7 пункту
57 Розділу І доповнити новим абзацом такого
змісту:
«66. Для розрахунку мінімального
податкового зобов’язання за податковий
(звітний) рік нормативна грошова оцінка 1 га
земельної ділянки не може перевищувати
значення нормативної грошової оцінки 1 га
ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області за місцезнаходженням відповідної
земельної ділянки до спливу шести місяців з
дати набрання чинності нової затвердженої

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Кабінетом Міністрів України методики
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок замість Методики нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського
призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 831.».
792
793

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року, крім:

ІІ. Прикінцеві положення
-10384- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
25. Пункт 1 розділу ІІ викласти у такій
редакції:

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:
змін до підпункту 168.4.10 пункту 168.4
статті 168 Податкового кодексу України, які
набирають чинності з дня, наступного за днем
опублікування цього Закону;
змін до абзацу третього пункту 3
підрозділу 94 розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу України
щодо осіб які не можуть бути декларантами,
які набирають чинності з дня, наступного за
днем опублікування цього Закону;
змін до підпункту 165.1.1 пункту 165.1
статті 165, підпункту 1.10 пункту 161
підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні
положення» Податкового кодексу України,
які набирають чинності з дня, наступного за
днем опублікування цього Закону;
змін до підпункту 165.1.62 пункту 165.1
статті 165, пункту 18 підрозділу 1 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України, які набирають чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону;
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпунктів 212.1.11, 212.1.17
пункту 212.1 статті 212, підпунктів 213.1.9,
213.1.14 пункту 213.1 статті 213, підпункту
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«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:
змін до підрозділу 1 Розділу ХХ
“Перехідні положення”, доповнення пунктом
6 підрозділу 8 Розділу ХХ “Перехідні
положення”, змін до підпункту 1.10 пункту
16-1 підрозділу 10 Розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України,
пункту 2 цього розділу, які набирають
чинності з дня наступного за днем
опублікування цього Закону;
змін до пункту 11 статті 3 Закону України
«Про
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг», які
набирають чинності з 1 січня 2023 року.»
-10385- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти
у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:
змін до підпункту 168.4.10 пункту 168.4
статті 168 Податкового кодексу України, що
набирають чинності з дня, наступного за днем
опублікування цього Закону;
змін до абзацу третього пункту 3
підрозділу 9-4 розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу України
щодо осіб які не можуть бути декларантами,
що набирають чинності з дня, наступного за
днем опублікування цього Закону;
змін до підпункту 165.1.1 пункту 165.1
статті 165, пункту 1.10 пункту 161 підрозділу
10 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України, що набирають
чинності з дня, наступного за днем
опублікування цього Закону;
змін щодо підпункту 165.1.62 пункту 165.1
статті 165, пункту 18 підрозділу 1 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України, що набирають чинності з дня,

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

214.1.5 пункту 214.1 статті 214, підпункту
215.3.10 пункту 215.3 статті 215, пункту
216.14 статті 216, пункту 221.7 статті 221
Податкового кодексу України щодо акцизного
податку
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які набирають чинності з 1 січня
2022 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Бюджетного кодексу
України в частині запровадження механізму
зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів з тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
до
місцевих
бюджетів;
змін до пункту 36 підрозділу 5 розділу XX
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України, які набирають чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону;
змін до пункту 421.2 статті 421
Податкового кодексу України, які набирають
чинності з 1 липня 2022 року;
підпункту 7 пункту 3 розділу ІІ
"Прикінцеві положення" цього Закону, який
набирає чинності з 21 листопада 2021 року;
підпунктів 11 (щодо змін до абзацу
третього пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України щодо покращення інвестиційного
клімату в Україні») та 12 (щодо змін до
розділу VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про Бюро
економічної безпеки України») пункту 3
розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього
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Пропозиції та поправки до проекту

наступного за днем опублікування цього
Закону.
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпунктів 212.1.11, 212.1.17
пункту 212.1 статті 212, підпунктів 213.1.9,
213.1.14 пункту 213.1 статті 213, підпункту
214.1.5 пункту 214.1 статті 214, підпункту
215.3.10 пункту 215.3 статті 215, пункту
216.14 статті 216, пункту 221.7 статті 221
Податкового кодексу України щодо акцизного
податку
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які набирають чинності з 1 січня
2022 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Бюджетного кодексу
України в частині запровадження механізму
зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів з тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
до
місцевих
бюджетів;
змін до пункту 36 підрозділу 5 розділу XX
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України, що набирають чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону;
змін до пункту 421.2 статті 421
Податкового кодексу України, що набирають
чинності з 1 липня 2022 року.”
підпункту 7 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення цього Закону, який набирає
чинності з 21 листопада 2021 року.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Закону, які набирають чинності 25 вересня
2021 року, але не раніше дня, наступного за
днем опублікування цього Закону;
підпункту 13 (щодо змін до Закону
України "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції і деяких інших
осіб та їх соціальний захист" ) пункту 3
розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього
Закону, який набирає чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону.
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підпунктів 11 (щодо змін до абзацу
третього пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України щодо покращення інвестиційного
клімату в Україні») та 12 (щодо змін до
розділу VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про Бюро
економічної безпеки України») пункту 3
розділу ІІ Прикінцеві положення цього
Закону, що набирають чинності 25 вересня
2021 року але не раніше дня, наступного за
днем опублікування цього Закону;.
підпункту 13 (щодо змін до Закону
України "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції і деяких інших
осіб та їх соціальний захист" ) пункту 3
розділу ІІ Прикінцеві положення цього
Закону, що набирає чинності з дня,
наступного за днем опублікування цього
Закону.
-10386- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 липня 2022
року;
змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 липня 2022 року;
змін до підпунктів 212.1.11, 212.1.17
пункту 212.1 статті 212, підпунктів 213.1.9,
213.1.14 пункту 213.1 статті 213, підпунктів
214.1.5, 214.1.6 пункту 214.1 статті 214,
підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215,
пункту 216.14 статті 216, пункту 221.7 статті
221 Податкового кодексу України щодо
акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які набирають чинності з 1 липня
2022 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Бюджетного кодексу
України в частині запровадження механізму
зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів з тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
до
місцевих
бюджетів.
-10387- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2023 року, крім:
-10388- Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:
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Висновки, обґрунтування

-10389- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Пункт 1 розділу II викласти у такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року.».
-10390- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

в абзаці 1 пункту 1 Розділу ІІ проекту,
слово та цифру "липня 2021" замінити на
слово та цифру "січня 2022"
-10391- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац перший пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції: «1.
Цей Закон набирає чинності та вводиться в
дію з третього кварталу 2022 року, крім:».
-10392- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Пункт 1 розділу ІІ Прикінцеві положення
законопроекту викласти в такій редакції: «1.
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022
року».
-10393- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:
-10394- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:
-10395- Н.д. Заремський М. В. (р.к. №403)

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ викласти в такій
редакції: «Цей закон набирає чинності з
01.01.2022 року»
-10396- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Пункт перший розділу ІІ законопроекту
викласти в наступній редакції: «1. Цей Закон
набирає чинності з 1 січня 2022 року.»
-10397- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ абзаци другий –
п’ятий виключити.
-10398- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

В абзаці першому пункту 1 розділу ІІ
цифри та слово «1 липня 2021» замінити
цифрами та словом «1 січня 2022».
-10399- Н.д. Бунін С. В. (р.к. №304)

Відхилено

Перший абзац пункту 1 Розділа ІІ викласти
в наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 01 липня
2023 року, крім:»
-10400- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Абзац перший пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції: «1.
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022
року, крім:»
-10401- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

В абзаці першому пункту 1 розділу ІІ
цифри та слово «1 липня 2021» замінити
цифрами та словом «1 січня 2022».
-10402- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

в пункті 1 Розділу ІІ проекту слова та
цифри "1 липня 2021 року" замінити словами
та цифрами "1 січня 2022 року".
-10403- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2022 року, крім:
-10404- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

81. Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року».
-10405- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Відхилено

Абзац перший пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції: «1.
Цей Закон набирає чинності через 6 місяців
після прийняття, крім:»
-10406- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
1. Абзац перший пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:».
-10407- Н.д. Галушко М. Л. (р.к. №303)

Відхилено

Абзац перший пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції: «1.
Цей Закон набирає чинності з 1липня 2022
року, крім:».
-10408- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції: «Цей
Закон набирає чинності з 01 січня 2022 року,
крім».
-10409- Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)

Відхилено

Перший абзац пункту 1 Розділа ІІ викласти
в наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 01 квітня
2022 року, крім:»
-10410- Н.д. Кузбит Ю. М. (р.к. №307)

Відхилено

Абзац перший пункту першого розділу ІІ
викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через вісім
місяців після його прийняття, крім:»
-10411- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

Абзац перший пункту першого розділу ІІ
викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через
одинадцять місяців після його прийняття,
крім:»
-10412- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац перший пункту 1 розділу ІІ викласти
в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування, крім».
-10413- Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац перший пункту першого розділу ІІ
викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через
дев’ять місяців після його прийняття, крім:»
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-10414- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
1. Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування, крім:
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;
змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року;
-10415- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ словосполучення «з 1
липня
2021
року»
замінити
на
словосполучення «через один рік після його
оприлюднення».
-10416- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-10417- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

В абзаці першому пункту 1 розділу ІІ
законопроекту цифри "2021" замінити
цифрами "2022"
-10418- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту –
виключити.
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-10419- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункт
1
розділу
ІІ
«Прикінцеві
положення» законопроекту викласти в такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року».
-10420- Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«Цей закон набирає чинності з 01.01.2022
року».
-10421- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Абзац перший підпункту 1 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 01 січня
2022 року, крім».
-10422- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2022 року, крім:
-10423- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2022 року».
-10424- Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359)

Відхилено

Абзац перший пункту першого розділу ІІ
викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через
десять місяців після його прийняття, крім:»
-10425- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

3436

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 1 Розділу ІІ викласти в такій
редакції: «Цей закон набирає чинності з 01
червня 2022 року»
-10426- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у абзаці першому пункту 1 Розділу ІІ
«Прикінцеві положення» слова «з 1 липня
2021 року» замінити словами «з 1 січня 2022
року»;
-10427- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац перший пункту 1 розділу ІІ проекту
викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022
року, крім:";
-10428- Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«Цей закон набирає чинності з 01 травня
2022 року».
-10429- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року».
-10430- Н.д. Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Перший абзац пункту 1 Розділа ІІ викласти
в наступній редакції: «Цей Закон набирає
чинності з 01 січня 2023 року, крім:»
-10431- Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45)

Відхилено

Абзац перший пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності 1 січня
2022 року, крім:».
-10432- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

В абзаці першому пункту 1 розділу ІІ
цифри та слово «1 липня 2021» замінити
цифрами та словом «1 січня 2022».
-10433- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3437

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Перший абзац пункту 1 Розділу ІІ викласти
в наступній редакції: «Цей Закон набирає
чинності з 01 лютого 2022 року, крім:»
-10434- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти
у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;
змін до підпунктів 14.1.33-1, 14.1.114-2,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 38-1, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 297-1, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року.».
-10435- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Абзац перший пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції: «1.
Цей Закон набирає чинності з 1липня 2023
року, крім:».
-10436- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3438

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац перший частини 1 Розділу ІІ проект
Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2022 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
шостого місяця з дня набрання чинності цим
Законом;».
-10437- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
частину 1 такого змісту: «1. Цей Закон
набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3439

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;
змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року;
змін до підпунктів 212.1.11, 212.1.17
пункту 212.1 статті 212, підпунктів 213.1.9,
213.1.14 пункту 213.1 статті 213, підпунктів
214.1.5, 214.1.6 пункту 214.1 статті 214,
підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215,
пункту 216.14 статті 216, пункту 221.7 статті
221 Податкового кодексу України щодо
акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які набирають чинності з 1 січня
2022 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Бюджетного кодексу
України в частині запровадження механізму
зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів з тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
до
місцевих
бюджетів.» викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року.»
-10438- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Пункт
1
розділу
ІІ
«Прикінцеві
положення» законопроекту викласти в такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року».
-10439- Н.д. Юрченко О. М. (р.к. №412)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3440

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1. Цей Закон набирає чинності через один
календарний рік після його прийняття, крім:
-10440- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Абзац перший пункту 1 Розділу ІІ виключити.
-10441- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У пункті 1 розділу ІІ абзаци четвертий та
п’ятий виключити.
-10442- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту –
виключити.
-10443- Н.д. Литвиненко С. А. (р.к. №357)
Перший абзац пункту 1 Розділа ІІ викласти
в наступній редакції: «Цей Закон набирає
чинності з 01 вересня 2022 року, крім:»
-10444- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 1 Розділу ІІ викласти в наступній
редакції:
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023
року.
-10445- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з 1
липня 2022 року крім»;
-10446- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
пункт 1 розділу ІІ доповнити абзацом
такого змісту: «змін до підпункту 213.2.8
пункту 213.2 статті 213 Податкового кодексу
України щодо акцизного податку з реалізації
електричної
енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними
установками та/або з відновлюваних джерел
енергії, які набирають чинності з 1 січня 2029
року».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3441

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10447- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац перший пункту 1 розділу ІІ викласти
в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2023 року».
-10448- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У пункті 1 розділу ІІ абзаци другий та
п’ятий виключити;
-10449- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
частину 1 такого змісту: «1. Цей Закон
набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3442

№

794

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року;
змін до підпунктів 212.1.11, 212.1.17
пункту 212.1 статті 212, підпунктів 213.1.9,
213.1.14 пункту 213.1 статті 213, підпунктів
214.1.5, 214.1.6 пункту 214.1 статті 214,
підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215,
пункту 216.14 статті 216, пункту 221.7 статті
221 Податкового кодексу України щодо
акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які набирають чинності з 1 січня
2022 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Бюджетного кодексу
України в частині запровадження механізму
зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів з тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
до
місцевих
бюджетів.»
викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року.»
-10450- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 1 розділу ІІ законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту:
«змін до статті 4 Закону України "Про
особливості
страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою", які набирають чинності з дня,

3443

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

наступного за днем опублікування цього
Закону»;
-10451- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт
1
Прикінцевих
положень
законопроекту доповнити новим абазом
наступного змісту: «змін до підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165, пункту
170.14 статті 170 Податкового кодексу
України щодо, які набирають чинності з 1
січня 2030 року;»
-10452- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт
1
Прикінцевих
положень
законопроекту доповнити новим абазом
наступного змісту: «змін до підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165, пункту
170.14 статті 170 Податкового кодексу
України щодо, які набирають чинності з 1
січня 2029 року;».
-10453- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт
1
Прикінцевих
положень
законопроекту доповнити новим абазом
наступного змісту: «змін до підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165, пункту
170.14 статті 170 Податкового кодексу
України щодо, які набирають чинності з 1
січня 2028 року;».
-10454- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт
1
Прикінцевих
положень
законопроекту доповнити новим абазом
наступного змісту: 26 «змін до підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165, пункту
170.14 статті 170 Податкового кодексу
України щодо, які набирають чинності з 1
січня 2027 року;».
-10455- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт
1
Прикінцевих
положень
законопроекту доповнити новим абазом
наступного змісту: «змін до підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165, пункту

3444

№

795

Редакція, прийнята в першому читанні

змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

170.14 статті 170 Податкового кодексу
України щодо, які набирають чинності з 1
січня 2026 року;».
-10456- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

. Пункт 1 Прикінцевих положень
законопроекту доповнити новим абазом
наступного змісту: «змін до підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165, пункту
170.14 статті 170 Податкового кодексу
України щодо, які набирають чинності з 1
січня 2025 року;».
-10457- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт
1
Прикінцевих
положень
законопроекту доповнити новим абазом
наступного змісту: «змін до підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165, пункту
170.14 статті 170 Податкового кодексу
України щодо, які набирають чинності з 1
січня 2024 року;».
-10458- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт
1
Прикінцевих
положень
законопроекту доповнити новим абазом
наступного змісту: «змін до підпункту
165.1.24 пункту 165.1 статті 165, пункту
170.14 статті 170 Податкового кодексу
України щодо, які набирають чинності з 1
січня 2023 року.».
-10459- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ абзац другий
виключити.
-10460- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ абзаци другий та
третій виключити.
-10461- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац перший пункту 1 розділу ІІ викласти
в такій редакції:
«змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3445

№

796

Редакція, прийнята в першому читанні

змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з 1 січня 2022 року;
-10462- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Абзац другий пункту 1 розділу ІІ
законопроекту викластиу такій редакції:
"змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
щодо яких змінено підходи до визначення
одиниці виміру ставки акцизного податку, які
набирають чинності з 1 квітня 2022 року".
-10463- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Абзац другий пункту 1 Розділу ІІ виключити.
-10464- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 1 розділу ІІ абзаци другий та
четвертий виключити.
-10465- Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)
Після слів "щодо єдиного податку
четвертої групи" доповнити словами та
цифрами "зміни до частини четвертої частини
сьомої статті 15 Закону України “Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального” щодо збільшення
плати за ліцензію на право оптової торгівлі
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах"
-10466- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ

3446

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2024
року;
-10467- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ абзац третій
виключити.
-10468- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ абзаци третій та
четвертий виключити.
-10469- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Відхилено

У розділі ІІ законопроекту:
Абзац третій пункту 1 розділу ІІ
законопроекту викласти у наступній редакції:
“змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, 292-1, пункту 293.9 статті 293; пункту 9
підрозділу 6 Розділу ХХ “Перехідні
положення” щодо плати за землю; до пункту 5
підрозділу 8 Розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо єдиного податку четвертої групи, які
набирають чинності з 1 січня 2022 року;”
-10470- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац перший пункту 1 розділу ІІ викласти
в такій редакції:
«змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3447

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

групи, які набирають чинності з 1 січня 2023
року».
-10471- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

В абзаці третьому пункту 1 розділу ІІ
законопроекту слова та цифри " до підпункту
139.2.2 пункту 139.2 статті 139, статті 140
щодо податку на прибуток підприємств; до
підпунктів 14.1.72, 14.1.73, 14.1.136 та
14.1.147 пункту 14.1 статті 14, статей 269, 270,
271, 282, 284, 286, 287 та 288, пункту 9
підрозділу 6 Розділу ХХ “Перехідні
положення” щодо плати за землю" виключити
-10472- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

абзац третій пункту 1 Розділу
«Прикінцеві положення» виключити;
-10473- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ІІ

абзаци третій та четвертий пункту 1
розділу ІІ проекту виключити
-10474- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Абзац третій пункту 1 розділу ІІ
законопроекту викласти у наступній редакції:
“змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 291.5-1 статті 291; до пункту 4
підрозділу 4 розділу ХХ; пункту 9 підрозділу
6 Розділу ХХ “Перехідні положення” щодо
плати за землю; до пункту 5 підрозділу 8
Розділу
ХХ
“Перехідні
положення”
Податкового кодексу України щодо єдиного
податку четвертої групи, які набирають
чинності з 1 січня 2022 року;”
-10475- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац другий частини 1 Розділу ІІ проект
Закону України «Про внесення змін до

Відхилено

Відхилено

3448

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» викласти в наступній редакції:
«змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2025
року;».
-10476- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

797

змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу
10розділу
ХХ
“Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року;

Абзац третій пункту 1 Розділу ІІ виключити.
-10477- Н.д. Борзова І. Н. (р.к. №229), Н.д.
Рєпіна Е. А. (р.к. №77)
В абзаці четвертому пункту 1 розділу ІІ
законопроекту після числа та розділового
знаку «165,» додати число та розділовий знак
«166,».
-10478- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу
10розділу
ХХ
“Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2024 року;
-10479- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «поставленого».
-10480- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,

3449

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу
10розділу
ХХ
“Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2023 року;
-10481- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «фіксованого».
-10482- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У пункті 1 розділу ІІ абзац четвертий
виключити.
-10483- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

У абзаці четвертому пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити
словом
«мінімального
сільськогосподарського».
-10484- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац перший пункту 1 розділу ІІ викласти
в такій редакції:
«змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2023 року»;
-10485- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ
законопроекту виключити
-10486- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
абзац четвертий пункту 1 Розділу ІІ
«Прикінцеві положення» виключити;
-10487- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці четвертому пункту розділу ІІ
слова
«мінімального
податкового

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3450

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

зобов’язання»
замінити
словами
«мінімального поставленого доходу».
-10488- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
У абзаці четвертому пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту
слово
«мінімального»
замінити словом «сільськогосподарського».
-10489- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац третій частини 1 Розділу ІІ проект
Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» викласти в наступній редакції:
«змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2023 року;».
-10490- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

798

Абзац четвертий пункту 1 Розділу ІІ виключити.
-10491- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У пункті 1 розділу ІІ абзаци другий та
четвертий виключити.
-10492- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У пункті 1 розділу ІІ абзаци четвертий та
п’ятий виключити.
-10493- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти
у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3451

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;
змін до підпунктів 14.1.33-1, 14.1.114-2,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 38-1, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 297-1, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року.».
-10494- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти
у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
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№

799

Редакція, прийнята в першому читанні

змін до підпунктів 212.1.11, 212.1.17
пункту 212.1 статті 212, підпунктів 213.1.9,
213.1.14 пункту 213.1 статті 213, підпунктів
214.1.5, 214.1.6 пункту 214.1 статті 214,
підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215,
пункту 216.14 статті 216, пункту 221.7 статті
221 Податкового кодексу України щодо
акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які набирають чинності з 1 січня
2022 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Бюджетного кодексу
України в частині запровадження механізму
зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів з тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
до
місцевих
бюджетів.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;
змін до підпунктів 14.1.33-1, 14.1.114-2,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 38-1, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 297-1, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року.».
-10495- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Відхилено

Абзац 5 пункту 1 Розділу ІІ Законопроекту
виключити.
-10496- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Абзац п’ятий пункту 1 розділу
законопроекту виключити;
В абзаці п’ятому пункту 1 розділу
законопроекту цифри "2022" замінити
цифри "2030";
В абзаці п’ятому пункту 1 розділу
законопроекту цифри "2022" замінити
цифри "2028";
В абзаці п’ятому пункту 1 розділу
законопроекту цифри "2022" замінити
цифри "2026".
-10497- Н.д. Іванов В. І. (р.к. №386)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ІІ
ІІ
на
ІІ
на
ІІ
на

Виключити
-10498- Н.д. Іванов В. І. (р.к. №386)

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти
у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року, крім: змін до підпункту 215.3.1
пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу
України щодо ставок акцизного податку на
алкогольні напої, який набирає чинності з
першого числа третього місяця з дня набрання
чинності цим Законом; змін до підпункту
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139.2.2 пункту 139.2 статті 139, статті 140
щодо податку на прибуток підприємств; до
підпунктів 14.1.72, 14.1.73, 14.1.136 та
14.1.147 пункту 14.1 статті 14, статей 269, 270,
271, 282, 284, 286, 287 та 288, пункту 9
підрозділу 6 Розділу ХХ “Перехідні
положення” щодо плати за землю; до пункту 5
підрозділу 8 Розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо єдиного податку четвертої групи, які
набирають чинності з 1 січня 2022 року; змін
до підпунктів 14.1.33-1, 14.1.114-2, 14.1.235
пункту 14.1 статті 14, статей 38-1, 72, 73, 141,
165, 170, 177, 297-1, пункту 38 підрозділу 10
розділу
ХХ
“Перехідні
положення”
Податкового
кодексу
України
щодо
мінімального податкового зобов’язання, які
набирають чинності з 1 січня 2022 року.».
-10499- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

змін до підпунктів 212.1.11, 212.1.17
пункту 212.1 статті 212, підпунктів 213.1.9,
213.1.14 пункту 213.1 статті 213, підпунктів
214.1.5, 214.1.6 пункту 214.1 статті 214,
підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215,
пункту 216.14 статті 216, пункту 221.7 статті
221 Податкового кодексу України щодо
акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які набирають чинності з 1 січня
2024 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Бюджетного кодексу
України в частині запровадження механізму
зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів з тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
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Пропозиції та поправки до проекту

електронних
сигаретах,
до
місцевих
бюджетів.
-10500- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)
Абзац п’ятий пункту 1 розділу ІІ
Прикінцеві
положення
законопроєкту
(набрання чинності змін щодо акцизного
податку
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах) виключити.
-10501- Н.д. Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292)
Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти
у такій редакції: «1. Цей Закон набирає
чинності з 1 липня 2021 року, крім: змін до
підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215
Податкового кодексу України щодо ставок
акцизного податку на алкогольні напої, який
набирає чинності з першого числа третього
місяця з дня набрання чинності цим Законом;
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2 статті
139, статті 140 щодо податку на прибуток
підприємств; до підпунктів 14.1.72, 14.1.73,
14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті 14,
статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та 288,
пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ “Перехідні
положення” щодо плати за землю; до пункту 5
підрозділу 8 Розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо єдиного податку четвертої групи, які
набирають чинності з 1 січня 2022 року; змін
до підпунктів 14.1.33-1, 14.1.114-2, 14.1.235
пункту 14.1 статті 14, статей 38-1, 72, 73, 141,
165, 170, 177, 297-1, пункту 38 підрозділу 10
розділу
ХХ
“Перехідні
положення”
Податкового
кодексу
України
щодо
мінімального податкового зобов’язання, які
набирають чинності з 1 січня 2022 року.».
-10502- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Абзац п’ятий пункту 1 розділу ІІ
Прикінцеві
положення
законопроєкту
(набрання чинності змін щодо акцизного
податку
з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах) виключити.
-10503- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У пункті 1 розділу ІІ абзац п’ятий
виключити.
-10504- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити
-10505- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Абзац п'ятий пункту 1 Розділу ІІ
Прикінцеві положення проекту виключити.
-10506- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)
Абзац шостий пункту 1 Розділу
виключити
-10507- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

ІІ

Абзац п’ятий пункту 1 Розділу ІІ
законопроекту виключити.
-10508- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац перший пункту 1 розділу ІІ викласти
в такій редакції:

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«змін до підпунктів 212.1.11, 212.1.17
пункту 212.1 статті 212, підпунктів 213.1.9,
213.1.14 пункту 213.1 статті 213, підпунктів
214.1.5, 214.1.6 пункту 214.1 статті 214,
підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215,
пункту 216.14 статті 216, пункту 221.7 статті
221 Податкового кодексу України щодо
акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які набирають чинності з 1 січня
2023 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Бюджетного кодексу
України в частині запровадження механізму
зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів з тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
до
місцевих
бюджетів».
-10509- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити абзац п’ятий пункту 1 Розділу
ІІ законопроекту, залишивши норму у
редакції чинного Податкового кодексу
України.
-10510- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у абзаці п’ятому пункту 1 Розділу ІІ
«Прикінцеві положення» слова «промислових
замінників тютюну» виключити;
-10511- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац четвертий частини 1 Розділу ІІ
проект Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» викласти в наступній редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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800

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«змін до підпунктів 212.1.11, 212.1.17
пункту 212.1 статті 212, підпунктів 213.1.9,
213.1.14 пункту 213.1 статті 213, підпунктів
214.1.5, 214.1.6 пункту 214.1 статті 214,
підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215,
пункту 216.14 статті 216, пункту 221.7 статті
221 Податкового кодексу України щодо
акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, які набирають чинності з 1 січня
2024 року, але не раніше дня набрання
чинності змін до Бюджетного кодексу
України в частині запровадження механізму
зарахування акцизного податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі підакцизних товарів з тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
до
місцевих
бюджетів.».
-10512- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Абзац пятий пункту 1 Розділу ІІ виключити.
-10513- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій
редакції:
“Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпункту 270.1.1.3 підпункту
270.1.1 пункту 270.1 статті 270, до пункту
284.1 статті 284, до статті 284-1, четвертого
абзацу пункту 286.1 статті 286 Податкового
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

кодексу України, які набирають чинності з
26.05.2022, але не раніше дня набрання
чинності змін до Закону України “Про
державний контроль за використанням та
охороною земель” в частині здійснення
державного контролю за використанням та
охороною земель виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад;
змін до абзацу 3 підпункту 3 підпункту 2
пункту 2 розділу І Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо
стимулювання
детінізації
доходів
та
підвищення податкової культури громадян
шляхом
запровадження
одноразового
(спеціального) добровільного декларування
фізичними особами належних їм активів та
сплати одноразового збору до бюджету» щодо
осіб які не можуть бути декларантами, що
набирають чинності з дня опублікування
цього Закону, але не раніше дня наступного за
днем опублікування Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо
стимулювання
детінізації
доходів
та
підвищення податкової культури громадян
шляхом
запровадження
одноразового
(спеціального) добровільного декларування
фізичними особами належних їм активів та
сплати одноразового збору до бюджету».”
-10514- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 1 розділу ІІ доповнити абзацом
такого змісту:
«змін до підпункту 197.1.14 пункту 197.1
статті 197 Податкового кодексу України щодо
звільнення від оподаткування операції з
постачання житла які набирають чинності з 1
січня 2029 року».
-10515- Н.д. Рубльов В. В. (р.к. №235)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти
у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;
змін до підпунктів 14.1.33-1, 14.1.114-2,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 38-1, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 297-1, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року.».
-10516- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти
у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
який набирає чинності з першого числа
третього місяця з дня набрання чинності цим
Законом;
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змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;
змін до підпунктів 14.1.33-1, 14.1.114-2,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 38-1, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 297-1, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року.».
-10517- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
Пункт 1 розділу ІІ доповнити абзацом
такого змісту:
«змін до підпункту 213.2.8 пункту 213.2
статті 213 Податкового кодексу України щодо
акцизного податку з реалізації електричної
енергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними установками та/або з
відновлюваних джерел енергії, які набирають
чинності з 1 січня 2030 року».
-10518- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Пункт 1 розділу ІІ доповнити абзацом
такого змісту:
«змін до підпункту 197.1.14 пункту 197.1
статті 197 Податкового кодексу України щодо
звільнення від оподаткування операції з
постачання житла які набирають чинності з 1
січня 2030 року».
-10519- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»: частину 1 такого
змісту:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2021 року, крім: змін до підпункту 215.3.1
пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу
України щодо ставок акцизного податку на
алкогольні напої, який набирає чинності з
першого числа третього місяця з дня набрання
чинності цим Законом; змін до підпункту
139.2.2 пункту 139.2 статті 139, статті 140
щодо податку на прибуток підприємств; до
підпунктів 14.1.72, 14.1.73, 14.1.136 та
14.1.147 пункту 14.1 статті 14, статей 269, 270,
271, 282, 284, 286, 287 та 288, пункту 9
підрозділу 6 Розділу ХХ “Перехідні
положення” щодо плати за землю; до пункту 5
підрозділу 8 Розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо єдиного податку четвертої групи, які
набирають чинності з 1 січня 2022 року; змін
до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142, 14.1.235
пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72, 73, 141,
165, 170, 177, 2971, пункту 38 підрозділу 10
розділу
ХХ
“Перехідні
положення”
Податкового
кодексу
України
щодо
мінімального податкового зобов’язання, які
набирають чинності з 1 січня 2022 року; змін
до підпунктів 212.1.11, 212.1.17 пункту 212.1
статті 212, підпунктів 213.1.9, 213.1.14 пункту
213.1 статті 213, підпунктів 214.1.5, 214.1.6
пункту 214.1 статті 214, підпункту 215.3.10
пункту 215.3 статті 215, пункту 216.14 статті
216, пункту 221.7 статті 221 Податкового
кодексу України щодо акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів з
тютюнових виробів, тютюну та промислових
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замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року,
але не раніше дня набрання чинності змін до
Бюджетного кодексу України в частині
запровадження
механізму
зарахування
акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів з тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, до місцевих бюджетів.»
викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року.»
-10520- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Пункт 1 розділу ІІ доповнити абзацом
такого змісту:
«змін до підпункту 197.1.14 пункту 197.1
статті 197 Податкового кодексу України щодо
звільнення від оподаткування операції з
постачання житла які набирають чинності з 1
січня 2029 року».
-10521- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзаци перший - четвертий пункту 1
розділу ІІ законопроекту (Прикінцеві
положення) викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року, крім:
змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України щодо
ставок акцизного податку на алкогольні напої,
щодо яких змінено підходи до визначення
одиниці виміру ставки акцизного податку, які
набирають чинності з 1 квітня 2022 року.»
змін до підпункту 139.2.2 пункту 139.2
статті 139, статті 140 щодо податку на
прибуток підприємств; до підпунктів 14.1.72,
14.1.73, 14.1.136 та 14.1.147 пункту 14.1 статті
14, статей 269, 270, 271, 282, 284, 286, 287 та
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Редакція, прийнята в першому читанні

2. Положення розділу І цього Закону щодо
внесення змін до підрозділу 1, підрозділу 8 (в
частині доповнення пунктом 6) та пункту 1.10
пункту
161
підрозділу
10
розділу
XX “Перехідні положення” Податкового
кодексу
України
застосовуються
до
податкових (звітних) періодів, починаючи з 1
січня 2021 року.

Пропозиції та поправки до проекту

288, пункту 9 підрозділу 6 Розділу ХХ
“Перехідні положення” щодо плати за землю;
до пункту 5 підрозділу 8 Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо єдиного податку четвертої
групи, які набирають чинності з 1 січня 2022
року;
змін до підпунктів 14.1.331, 14.1.1142,
14.1.235 пункту 14.1 статті 14, статей 381, 72,
73, 141, 165, 170, 177, 2971, пункту 38
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
щодо мінімального податкового зобов’язання,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року.»
-10522- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти
в такій редакції:
«2. Зміни до підпункту 165.1.1 пункту
165.1 статті 165, пункту 1.10 пункту 161
підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні
положення» та зміни щодо підпункту 165.1.62
пункту 165.1 статті 165, пункту 18 підрозділу
1 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України застосовуються
до податкових (звітних) періодів, починаючи
з 1 січня 2021 року;
Зміни до підпунктів 11 (щодо змін до
абзацу третього пункту 1 розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу
України
щодо
покращення
інвестиційного клімату в Україні») та 12
(щодо змін до розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
Бюро економічної безпеки України») пункту 3
розділу ІІ Прикінцеві положення цього
Закону, застосовуються з 25 вересня 2021
року.».
-10523- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Зміни до підпункту 165.1.1 пункту 165.1
статті 165, підпункту 1.10 пункту 161
підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні
положення» та зміни до підпункту 165.1.62
пункту 165.1 статті 165, пункту 18 підрозділу
1 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України застосовуються
до податкових (звітних) періодів, починаючи
з 1 січня 2021 року.
Зміни до підпунктів 11 (щодо змін до
абзацу третього пункту 1 розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу
України
щодо
покращення
інвестиційного клімату в Україні») та 12
(щодо змін до розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
Бюро економічної безпеки України») пункту 3
розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього
Закону, застосовуються з 25 вересня 2021
року.

Відхилено

Пункт 2 розділу ІІ виключити.
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Висновки, обґрунтування

-10524- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

82. Пункт 2 розділу ІІ виключити.
-10525- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Пункт 2 Розділу ІІ законопроекту –
вилучити із законопроекту.
-10526- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Пункт 2 Розділу ІІ законопроекту –
виключити.
-10527- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

Виключити
пункт
2
Розділу
законопроекту.
-10528- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

ІІ

пункт 2 розділу ІІ проекту виключити
-10529- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

Пункт 2 розділу ІІ виключити.
-10530- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Пункт 2 розділу ІІ виключити.

Відхилено

-10531- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Пункт 2 Розділу ІІ - виключити.
-10532- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Пункт 2 Розділу ІІ законопроекту –
виключити.
-10533- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

2. Положення розділу І цього Закону щодо
внесення змін до підрозділу 1, підрозділу 8 (в
частині доповнення пунктом 6) та пункту 1.10
пункту 161 підрозділу 10 розділу XX
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України застосовуються до податкових
(звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2023
року.
-10534- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.

Відхилено
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№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
До розділу ІІ законопроекту додати нову
частину в такій редакції:
"3. Положення розділу І цього Закону щодо
внесення змін до підпункту 12.4.6 пункту 12.4
статті 12 та підпункту 41.1.3. пункту 41.1
статті 41 Податкового кодексу України
застосовуються в частині податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, та плати за землю.".
-10535- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
частину 2 такого змісту:
«2. Положення розділу І цього Закону
щодо внесення змін до підрозділу 1,
підрозділу 8 (в частині доповнення пунктом 6)
та пункту 1.10 пункту 161 підрозділу 10
розділу
XX
“Перехідні
положення”
Податкового кодексу України застосовуються
до податкових (звітних) періодів, починаючи
з 1 січня 2021 року.» викласти в наступній
редакції:
«2. Положення розділу І цього Закону
щодо внесення змін до підрозділу 10 (пунктів
64 та 65) розділу XX “Перехідні положення”
Податкового кодексу України застосовуються
до податкових (звітних) періодів, починаючи
з 1 січня 2023 року.»
-10536- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення»
викласти у такій редакції: “Положення
розділу І цього Закону щодо внесення змін до
підрозділу 1, підрозділу 8 (в частині
доповнення пунктом 6) та пункту 1.10 пункту
161 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
застосовуються до податкових (звітних)
періодів, починаючи з 1 січня 2022 року. “;
-10537- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 2 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«2. Положення розділу І цього Закону
щодо внесення змін до підрозділу 1,
підрозділу 8 (в частині доповнення пунктом 6)
та пункту 1.10 пункту 161 підрозділу 10
розділу
XX
“Перехідні
положення”
Податкового кодексу України застосовуються
до податкових (звітних) періодів, починаючи
з 1 січня 2022 року».
-10538- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Частину 2 Розділу ІІ проект Закону
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних
надходжень»
викласти
в
наступній редакції:
«2. Положення розділу І цього Закону
щодо внесення змін до підрозділу 1,
підрозділу 8 (в частині доповнення пунктом 6)
та пункту 1.10 пункту 161 підрозділу 10
розділу
XX
«Перехідні
положення»
Податкового кодексу України застосовуються
до податкових (звітних) періодів, починаючи
з 1 січня 2023 року.».
-10539- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
частину 2 такого змісту: «2. Положення
розділу І цього Закону щодо внесення змін до
підрозділу 1, підрозділу 8 (в частині
доповнення пунктом 6) та пункту 1.10 пункту
161 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
застосовуються до податкових (звітних)
періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.»
викласти в наступній редакції:
«2. Положення розділу І цього Закону
щодо внесення змін до підрозділу 10 (пунктів
64 та 65) розділу XX “Перехідні положення”
Податкового кодексу України застосовуються
до податкових (звітних) періодів, починаючи
з 1 січня 2023 року.»
-10540- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 2 Розділу ІІ викласти в наступній
редакції:
2. Положення розділу І цього Закону щодо
внесення змін до підрозділу 1, підрозділу 8 (в
частині доповнення пунктом 6) та пункту 1.10
пункту 161 підрозділу 10 розділу XX
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України застосовуються до податкових
(звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2023
року.
-10541- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3468

№
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3. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:

Пропозиції та поправки до проекту

частину 2 такого змісту: «2. Положення
розділу І цього Закону щодо внесення змін до
підрозділу 1, підрозділу 8 (в частині
доповнення пунктом 6) та пункту 1.10 пункту
161 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні
положення” Податкового кодексу України
застосовуються до податкових (звітних)
періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.»
викласти в наступній редакції:
«2. Положення розділу І цього Закону
щодо внесення змін до підрозділу 10 (пунктів
64 та 65) розділу XX “Перехідні положення”
Податкового кодексу України застосовуються
до податкових (звітних) періодів, починаючи
з 1 січня 2023 року.»
-10542- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Пункт 3 Розділу ІІ законопроекту
виключити.
-10543- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
До частини 3 розділу ІІ законопроекту
додати новий пункт у такій редакції:1) до
частини 2 статті 3 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської
діяльності»
(Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 9, ст.
79) додати новий абзац у такій редакції: "актів
органів місцевого самоврядування з питань
оподаткування місцевими податками і
зборами, прийнятих на підставі і на виконання
вимог Податкового кодексу.".
-10544- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:

Відхилено

Відхилено

У Розділі ІІ підпункти 1 та 2 пункту 3
виключити.
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Висновки, обґрунтування

У зв’язку з цим підпункти 3-6 пункту 3
розділу ІІ вважати підпунктами 1 – 4
відповідно.
Обґрунтування: запропоновано виключити
норми,
що
стосуються
тимчасового
обмеження у праві виїзду керівника боржника
— юридичної особи за межі України при
існуванні податкового боргу більше 1 млн.
грн. Вказані обмеження можуть негативно
вплинути на кадрову політику щодо добору
керівників у державному та комунальному
секторі економіки. У приватному секторі
пропоновані проектом зміни призведуть, на
нашу думку, до розширення практики найму
фіктивних керівників.
-10545- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ проєкту –
виключити
-10546- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац перший пункта 3 розділу
ІІ.
-10547- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290), Н.д.
Матусевич О. Б. (р.к. №292), Н.д. Прощук
Е. П. (р.к. №291), Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к.
№113)
У пункті 3 Розділу ІІ (Прикінцеві
положення):
1) Підпункт 1 (зміни до Кодексу
адміністративного судочинства України)
виключити.
2) Підпункт 2 (зміни до Закону України
“Про порядок виїзду з України і в’їзду в
Україну громадян України”) виключити.
3) Підпункт 5 (зміни до Закону України
«Про місцеве самоврядування в України»)
виключити.
-10548- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Доповнити пункт 3 розділу ІІ підпунктом 7
такого змісту:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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«Абзац перший частини другої статті 65
Закону України «Про ринок електричної
енергії» (Відомості Верховної Ради, 2017 р.,
№ 27-28, ст.312) викласти в такій редакції: «2.
Гарантований
покупець
зобов’язаний
купувати у суб’єктів господарювання, яким
встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів
господарювання, які за результатами аукціону
набули право на підтримку, всю відпущену
електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики з альтернативних джерел
енергії (а з використанням гідроенергії вироблену лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), за встановленим їм
"зеленим" тарифом, до якого додаються
податки та збори, що підлягають сплаті
такими
суб’єктами
господарювання,
аукціонною ціною з урахуванням надбавки до
нього/неї
протягом
всього
строку
застосування "зеленого" тарифу або строку дії
підтримки,
якщо
такі
суб’єкти
господарювання
входять
до
складу
балансуючої групи гарантованого покупця.
При цьому у кожному розрахунковому періоді
(місяці) обсяг відпуску електричної енергії,
виробленої на об’єкті електроенергетики з
альтернативних джерел енергії (а з
використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями),
визначається за вирахуванням обсягу витрат
електричної енергії на власні потреби в
електричній енергії відповідного об’єкта
електроенергетики згідно з показниками
приладів обліку на власні потреби».
-10549- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Доповнити пункт 3 розділу ІІ підпунктом 7
такого змісту:
«У статті 65 Закону України «Про ринок
електричної енергії» (Відомості Верховної
Ради, 2017, № 27-28, ст.312):

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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-10550- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац перший частини другої викласти в
такій редакції:
«2. Гарантований покупець зобов’язаний
купувати у суб’єктів господарювання, яким
встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів
господарювання, які за результатами аукціону
набули право на підтримку, всю відпущену
електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики з альтернативних джерел
енергії (а з використанням гідроенергії вироблену лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), за встановленим їм
"зеленим" тарифом, аукціонною ціною з
урахуванням надбавки до нього/неї протягом
всього строку застосування "зеленого" тарифу
або строку дії підтримки, якщо такі суб’єкти
господарювання
входять
до
складу
балансуючої групи гарантованого покупця.
До сум, які підлягають сплаті гарантованим
покупцем суб’єктам господарювання, яким
встановлено "зелений" тариф, або суб’єктам
господарювання, які за результатами аукціону
набули право на підтримку, за відпущену
електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики з альтернативних джерел
енергії (а з використанням гідроенергії вироблену лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), додаються непрямі
податки, що підлягають сплаті такими
суб’єктами господарювання. При цьому у
кожному розрахунковому періоді (місяці)
обсяг
відпуску
електричної
енергії,
виробленої на об’єкті електроенергетики з
альтернативних джерел енергії (а з
використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями),
визначається за вирахуванням обсягу витрат
електричної енергії на власні потреби в
електричній енергії відповідного об’єкта

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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1) у статті 283 Кодексу адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст.
446):

Пропозиції та поправки до проекту

електроенергетики згідно з показниками
приладів обліку на власні потреби»
-10551- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
До частини 3 розділу ІІ законопроекту
додати новий пункт у такій редакції:
2) до частини 2 статті 3 Закону України
«Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання» (Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2014, № 34, ст. 1173) додати пункт 5 у
такій редакції: "5) у формі податкових пільг,
встановлених рішеннями органів місцевого
самоврядування з питань оподаткування
місцевими податками і зборами, прийнятими
на підставі і на виконання вимог Податкового
кодексу України.".
-10552- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
1)
у
Кодексі
адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст.
446):
абзац другий частини другої статті 77
викласти в такій редакції:
“Суб'єкт владних повноважень повинен
подати суду всі наявні у нього документи та
матеріали, які можуть бути використані як
докази у справі.”
у статті 283:
частину першу доповнити пунктом 7
такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Порушення ст. 116
Регламенту

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

1)
у
Кодексі
адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
абзац другий частини другої статті 77
викласти в такій редакції:
“Суб'єкт владних повноважень повинен
подати суду всі наявні у нього документи та
матеріали, які можуть бути використані як
докази у справі”;
у статті 283:
частину першу доповнити пунктом 7
такого змісту:
“7) встановлення тимчасового обмеження
керівника юридичної особи, яка є боржником,
у праві виїзду за межі України";
частину восьму викласти в такій редакції:

3473

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

“7) встановлення тимчасового обмеження
керівника юридичної особи, яка є боржником,
у праві виїзду за межі України."
частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Рішення суду у справах, визначених
пунктами 1 – 4, 7 частини першої цієї статті,
підлягає негайному виконанню. Апеляційні
скарги на судові рішення у справах,
визначених цією статтею, можуть бути подані
сторонами протягом десяти днів з дня їх
проголошення. Подання апеляційної скарги
на рішення суду у справах, визначених
пунктами 1 – 4, 7 частини першої цієї статті,
не перешкоджає його виконанню.”
доповнити статтею 2892 такого змісту:
«Стаття 2892. Особливості провадження у
справах за адміністративними позовами з
приводу тимчасового обмеження права
громадян України на виїзд за межі території
України
1. У разі невиконання у встановлені
Податковим кодексом України строки
обов’язку щодо сплати грошових зобов’язань
юридичною
особою
або
постійним
представництвом нерезидента, що призвело
до
виникнення
податкового
боргу
(заборгованості) у сумі, що перевищує 1
мільйон гривень та якщо такий податковий
борг несплачено протягом 240 календарних
днів з дня вручення платнику податків
податкової вимоги, податковим органом
подається до суду за основним місцем
реєстрації юридичної особи або постійного
представництва нерезидента позовна заява
про
застосування
судом
тимчасового
обмеження керівника юридичної особи або
постійного представництва нерезидента –
боржника у праві виїзду за межі території
України.
2. Адміністративна справа, передбачена
цією статтею, розглядається судом протягом

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"8. Рішення суду у справах, визначених
пунктами 1 – 4, 7 частини першої цієї статті,
підлягає негайному виконанню. Апеляційні
скарги на судові рішення у справах,
визначених цією статтею, можуть бути подані
сторонами протягом десяти днів з дня їх
проголошення. Подання апеляційної скарги
на рішення суду у справах, визначених
пунктами 1 – 4, 7 частини першої цієї статті,
не перешкоджає його виконанню”;
§2 глави 11 розділу ІІ доповнити статтею
2892 такого змісту:
«Стаття 2892. Особливості провадження у
справах за адміністративними позовами з
приводу тимчасового обмеження права
громадян України на виїзд за межі території
України
1. У разі невиконання у встановлені
Податковим кодексом України строки
обов’язку щодо сплати грошових зобов’язань
юридичною
особою
або
постійним
представництвом нерезидента, що призвело
до
виникнення
податкового
боргу
(заборгованості) у сумі, що перевищує 1
мільйон гривень та якщо такий податковий
борг несплачено протягом 240 календарних
днів з дня вручення платнику податків
податкової вимоги, податковим органом
подається до суду за основним місцем
реєстрації юридичної особи або постійного
представництва нерезидента позовна заява
про
застосування
судом
тимчасового
обмеження керівника юридичної особи або
постійного представництва нерезидента –
боржника у праві виїзду за межі території
України.
2. Адміністративна справа, передбачена
цією статтею, розглядається судом протягом
48 годин з дня подання відповідної позовної
заяви.
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Висновки, обґрунтування

3. Апеляційні скарги на судові рішення в
адміністративних справах, визначених цією
статтею, можуть бути подані в десятиденний
строк із дня їх проголошення.
4. Суд апеляційної інстанції розглядає
справу у десятиденний строк після закінчення
строку на апеляційне оскарження з
повідомленням учасників справи";

48 годин з дня подання відповідної позовної
заяви.
3. Апеляційні скарги на судові рішення в
адміністративних справах, визначених цією
статтею, можуть бути подані в десятиденний
строк із дня їх проголошення.
4. Суд апеляційної інстанції розглядає
справу у десятиденний строк після закінчення
строку на апеляційне оскарження з
повідомленням учасників справи.
-10553- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

“абзац перший підпункту 1 пункту 3
розділу ІІ проекту замінити новими абзацами
такого змісту:
“1)
у
Кодексі
адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст.
446):
абзац другий частини другої статті 77
викласти в такій редакції:
“Суб'єкт владних повноважень повинен
подати суду всі наявні у нього документи та
матеріали, які можуть бути використані як
докази у справі.”
-10554- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт 1) пункту 3 Розділу ІІ проекту виключити
-10555- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення законопроєкту (зміни до статті 283
Кодексу адміністративного судочинства
України) виключити.
-10556- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити (залишити
частину першу статті 283 в поточній редакції
Кодексу адміністративного судочинства
України.).
-10557- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ викласти в
такій редакції:
"1) частину першу статті 283 Кодексу
адміністративного
судочинства
України
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
№ 35, /35-36, 37/, ст. 446) доповнити пунктом
7 такого змісту:
-10558- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення законопроєкту (зміни до статті 283
Кодексу адміністративного судочинства
України) виключити.
-10559- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10560- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-10561- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Підпункт 1 пункту третього розділу ІІ
Прикінцеві
положення
законопроекту
виключити
-10562- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10563- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)
Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ викласти в
такій редакції: «1) частину першу статті 283
Кодексу адміністративного судочинства
України (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст. 446) доповнити
пунктом 7 такого змісту: «7) застосування
права податкової застави на майно платника
податків, який оскаржує в адміністративному
або
судовому
порядку
рішення
контролюючого органу про визначення суми
грошового зобов’язання такому платнику
податків».
-10564- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.

Відхилено

Відхилено

3476

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві
положення проекту виключити.
-10565- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

-10566- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Підпункт 1) пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту виключити.
Обгрунтування: обмеження керівника
платника податків у праві виїзду за межі
України у разі непогашення у встановлені
строки податкового боргу є порушенням
конституційного права громадян на свободу
пересування. Крім того, у зв’язку з наявністю
випадків допущення технічних помилок з боку
контролюючих
органів
в
контексті
нарахування податкового боргу у платників
податків положення в такій редакції може
спричинити появу випадків необгрунтованого
обмеження керівників платників податків в їх
законних правах.
-10567- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту виключити
-10568- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пп. 1) пункту 3 розділу ІІ законопроекту
виключити;
-10569- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ виключити
-10570- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196),
Н.д. Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д.
Бондар М. Л. (р.к. №320)

Відхилено

3477
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ проекту
виключити
-10571- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац перший підпункту 1)
пункта 3 розділу ІІ
-10572- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

-10573- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ виключити.

Відхилено

-10574- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-10575- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу
законопроекту виключити
-10576- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

ІІ
Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 Розділу
законопроекту – виключити.
-10577- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

ІІ
Відхилено

Виключити підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України.
-10578- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення законопроєкту (зміни до статті 283
Кодексу адміністративного судочинства
України) виключити;
-10579- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ проекту
виключити
-10580- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити (залишити

3478
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Висновки, обґрунтування

частину першу статті 283 в поточній редакції
Кодексу адміністративного судочинства
України.).
-10581- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ викласти в
такій редакції:
«1) частину першу статті 283 Кодексу
адміністративного
судочинства
України
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
№ 35, /35-36, 37/, ст. 446) доповнити пунктом
7 такого змісту:
«7) застосування права податкової застави
на майно платника податків, який оскаржує в
адміністративному або судовому порядку
рішення
контролюючого
органу
про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків».
-10582- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Підпункти 1 пункту 3 Розділу
законопроекту – виключити.
-10583- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ІІ

Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити (залишити
частину першу статті 283 в поточній редакції
Кодексу адміністративного судочинства
України.).
-10584- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10585- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ виключити.

Відхилено

-10586- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10587- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 1) пункту 3 Розділу ІІ виключити.
-10588- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

3479
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Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити.
-10589- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Статтю 283 Кодексу адміністративного
судочинства
України
законопроєкту
виключити (залишити чинну редакцію статті).
-10590- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ виключити

805

частину першу доповнити пунктом 7
такого змісту:

-10591- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті 1 пункту 3 розділу ІІ абзац
четвертий виключити;
-10592- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
абзаци другий-третій підпункту 1 (щодо
статті 283 КАСУ) викласти в такій редакції:
“частину першу статті 283 доповнити
пунктами 7 і 8 такого змісту:
“7) встановлення тимчасового обмеження
керівника юридичної особи, яка є боржником,
у праві виїзду за межі України;
8)
підтвердження
обґрунтованості
виникнення права податкової застави.”
-10593- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Пункт 7 частини першої статті 283 КАС
України виключити
-10594- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити
-10595- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3480
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-10596- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-10597- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 7 у частині першій статті 283
Кодексу адміністративного судочинства
України виключити.
-10598- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац другий підпункту 1)
пункта 3 розділу ІІ.
-10599- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «1)» частини 3 такого змісту: «1) у
статті 283 Кодексу адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст.
446): частину першу доповнити пунктом 7
такого змісту: «7) встановлення тимчасового
обмеження керівника юридичної особи, яка є
боржником, у праві виїзду за межі України.»;»
виключити
-10600- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці другому підпункту 1 пункту 3
розділу
ІІ
«Прикінцеві
положення»

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3481

№

806

Редакція, прийнята в першому читанні

“7) встановлення тимчасового обмеження
керівника юридичної особи, яка є боржником,
у праві виїзду за межі України.”;

Пропозиції та поправки до проекту

законопроекту (щодо внесення змін до статті
283 Кодексу адміністративного судочинства
України) слово та цифру «підпунктом 7»
замінити словом та цифрами «підпунктами 7
та 8».
-10601- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «1)» частини 3 такого змісту: «1) у
статті 283 Кодексу адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст.
446):
частину першу доповнити пунктом 7
такого змісту:
«7) встановлення тимчасового обмеження
керівника юридичної особи, яка є боржником,
у праві виїзду за межі України.»;» виключити
-10602- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті 1 пункту 3 розділу ІІ абзаци
другий та третій виключити.
-10603- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)
У підпункті 1 пункту 3 розділу ІI слова
«яка є боржником» замінити словами «яка є
боржником зі сплати податків на суму понад 1
мільйон гривень»;
-10604- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити
-10605- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзац третій підпункту 1 пункту 3 розділу
ІІ викласти в такій редакції: «7) встановлення
тимчасового обмеження керівника юридичної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3482
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

особи, яка є боржником, у праві виїзду за межі
України за позовом податкового органу, що
подається з підстав, визначених Податковим
кодексом України.»
-10606- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)
Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ викласти в
такій редакції: «1) частину першу статті 283
Кодексу адміністративного судочинства
України (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст. 446) доповнити
пунктом 7 такого змісту: «7) застосування
права податкової застави на майно платника
податків, який оскаржує в адміністративному
або
судовому
порядку
рішення
контролюючого органу про визначення суми
грошового зобов’язання такому платнику
податків».
-10607- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції
-10608- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-10609- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10610- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац третій підпункту 1)
пункта 3 розділу ІІ.
-10611- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

В абзаці третьому підпункту 1 пункту 3
розділу ІІ слово «встановлення» замінити
словами «з підстав, визначених Податковим
кодексом України, встановлення».
-10612- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

3483

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Стаття 283. Особливості провадження у
справах за зверненням податкових та митних
органів
1. Провадження у справах за зверненням
податкових та митних органів при здійсненні
ними визначених законом повноважень
здійснюється на підставі заяви таких органів
щодо:
1) зупинення видаткових операцій
платника податків на рахунках платника
податків;
2)
підтвердження
обґрунтованості
адміністративного арешту майна платника
податків;
3) надання дозволу на погашення усієї
суми податкового боргу за рахунок майна
платника податків, що перебуває у податковій
заставі;
4) зобов'язання керівника підприємства
провести інвентаризацію основних фондів,
товарно-матеріальних
цінностей,
які
перебували або перебувають під митним
контролем чи використовувалися цим
підприємством разом із товарами, які були
поміщені у відповідний митний режим;
5) стягнення коштів за податковим боргом;
6) зобов'язання платника податків, який
має податковий борг, укласти договір щодо
переведення права вимоги дебіторської
заборгованості цього платника на податковий
орган;
7)
встановлення
тимчасового
обмеження керівника юридичної особи, яка
є боржником, у праві виїзду за межі
України.
-10613- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
Виключити підпункт 7 пункту 1 статті 283
Кодексу адміністративного судочинства
України.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3484

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10614- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 7 частини першої статті 283 Кодексу
адміністративного
судочинства
України
такого змісту:
«7) встановлення тимчасового обмеження
керівника юридичної особи, яка є боржником,
у праві виїзду за межі України;» виключити.
-10615- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити

807

-10616- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті 1 пункту 3 розділу ІІ абзаци
другий та третій виключити.
-10617- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «1)» частини 3 такого змісту: «1) у
статті 283 Кодексу адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст.
446):
частину першу доповнити пунктом 7
такого змісту:
«7) встановлення тимчасового обмеження
керівника юридичної особи, яка є боржником,
у праві виїзду за межі України.»;» виключити
-10618- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

“після абзацу третього підпункту 1 пункту
3 розділу ІІ доповнити новими абзацами
такого змісту:
підпункт 2 частини четвертої викласти в
такій редакції:

3485

№

808

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині восьмій слова “визначених
пунктами
1—4”
замінити
словами
“визначених пунктами 1—4, 7”;

Пропозиції та поправки до проекту

“2) із поданих до суду матеріалів
вбачається спір про право, за виключенням
заяв, поданих згідно пункту 8 частини першої
цієї статті.”
-10619- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» законопроекту (щодо внесення
змін до статті 283 Кодексу адміністративного
судочинства України) після абзацу третього
доповнити новим абзацом четвертим такого
змісту:
«8) застосування права податкової застави
на майно платника податків, який оскаржує в
адміністративному або судовому порядку
рішення
контролюючого
органу
про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків».
-10620- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
абзац четвертий підпункту 1 пункту 3
розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
“8. Рішення суду у справах, визначених
пунктами 1 – 4, 7, 8 частини першої цієї статті,
підлягає негайному виконанню. Апеляційні
скарги на судові рішення у справах,
визначених цією статтею, можуть бути подані
сторонами протягом десяти днів з дня їх
проголошення. Подання апеляційної скарги
на рішення суду у справах, визначених
пунктами 1 – 4, 7, 8 частини першої цієї статті,
не перешкоджає його виконанню.”
-10621- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3486

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

після абзацу четвертого підпункту 1
пункту 3 розділу ІІ проекту доповнити новими
абзацами такого змісту:
“доповнити новою статтею 289-2 такого
змісту:
“Стаття 289-2 Особливості провадження у
справах за адміністративними позовами з
приводу тимчасового обмеження права
громадян України на виїзд за межі території
України
1. У разі невиконання у встановлені
Податковим кодексом України строки
платником податків – юридичною особою або
постійним представництвом нерезидента,
зобов’язань з погашення податкового боргу
(заборгованості)
податковим
органом
подається до суду за місцем реєстрації
юридичної особи – боржника або постійного
представництва нерезидента, позовна заява
про
застосування
судом
тимчасового
обмеження керівника юридичної особи, або
постійного представництва нерезидента які є
боржниками, у праві виїзду за межі території
України.
2. Адміністративна справа, передбачена
цією статтею, розглядається судом протягом
48 годин з дня подання відповідної позовної
заяви.
3. Апеляційні скарги на судові рішення в
адміністративних справах, визначених цією
статтею, можуть бути подані в десятиденний
строк із дня їх проголошення.
4. Суд апеляційної інстанції розглядає
справу у десятиденний строк після закінчення
строку на апеляційне оскарження з
повідомленням учасників справи.
5. За подання до адміністративного суду
позовних заяв та апеляційних скарг у справах,
визначених цією статтею, судовий збір не
сплачується.”
-10622- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3487

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«7) застосування права податкової застави
на майно платника податків, який оскаржує в
адміністративному або судовому порядку
рішення
контролюючого
органу
про
визначення суми грошового зобов’язання
такому платнику податків».
-10623- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Висновки, обґрунтування

Відхилено

-10624- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3
розділу ІІ виключити.
-10625- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-10626- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У частині восьмій статті 283 Кодексу
адміністративного
судочинства
України
цифру «7» виключити.
-10627- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац четвертий підпункту 1)
пункта 3 розділу ІІ.
-10628- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «1)» частини 3 такого змісту: «1) у
статті 283 Кодексу адміністративного

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3488

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст.
446): у частині восьмій слова «визначених
пунктами 1 – 4» замінити словами
«визначених пунктами 1 – 4, 7»;»
виключити
-10629- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3
розділу ІІ виключити.
-10630- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

8. Рішення суду у справах, визначених
пунктами 1 – 4, 7 частини першої цієї статті,
підлягає негайному виконанню. Апеляційні
скарги на судові рішення у справах,
визначених цією статтею, можуть бути подані
сторонами протягом десяти днів з дня їх
проголошення. Подання апеляційної скарги
на рішення суду у справах, визначених
пунктами 1 – 4, 7 частини першої цієї статті,
не перешкоджає його виконанню.
-10631- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «1)» частини 3 такого змісту: «1) у
статті 283 Кодексу адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст.
446):
у частині восьмій слова «визначених
пунктами 1 – 4» замінити словами
«визначених пунктами 1 – 4, 7»;» виключити
-10632- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити

3489

№

Редакція, прийнята в першому читанні

809

810

2) у статті 6 Закону України “Про порядок
виїзду з України і в’їзду в Україну громадян
України” (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., № 18, ст. 101):

Пропозиції та поправки до проекту

-10633- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «1)» частини 3 такого змісту: «1) у
статті 283 Кодексу адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., № 35, /35-36, 37/, ст.
446):
у частині восьмій слова «визначених
пунктами 1 – 4» замінити словами
«визначених пунктами 1 – 4, 7»;» виключити
-10634- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Пункт третій розділу ІІ законопроекту
після підпункту 1) доповнити новим
підпунктом такого змісту:
«1-1) частину третю статті 29 Бюджетного
кодексу України (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2010, № 50-51, ст. 572)
доповнити новим пунктом 13-9 такого змісту:
13-9) рентна плата за пересування
територією
України
автотранспортних
засобів,
що
не
мають
державного
реєстраційного знаку транспортних засобів
України.»
-10635- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину першу статті 6 Закону України
«Про порядок виїзду з України і в’їзду в
Україну громадян України» (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст.
101) доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) він є керівником юридичної особи або
постійного
представництва
нерезидента

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

2) частину першу статті 6 Закону України
«Про порядок виїзду з України і в’їзду в
Україну громадян України» (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101
із наступними змінами) доповнити пунктом
10 такого змісту:
«10) він є керівником юридичної особи або
постійного
представництва
нерезидента
(згідно відомостей з Єдиного державного
реєстру, наданих відповідно до Закону

3490

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(згідно відомостей з Єдиного державного
реєстру, наданих відповідно до Закону
України
«Про
державну
реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань»), що не виконує
встановленого Податковим кодексом України
податкового обов’язку щодо сплати грошових
зобов’язань, що призвело до виникнення у
такої юридичної особи або постійного
представництва нерезидента податкового
боргу у сумі, що перевищує 1 мільйон гривень
та якщо такий податковий борг несплачено
протягом 240 календарних днів з дня вручення
платнику податків податкової вимоги, - до
погашення суми такого податкового боргу, у
зв’язку
з
яким
таке
обмеження
встановлюється.».
-10636- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт 2) пункту 3 Розділу ІІ проекту виключити
-10637- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення законопроєкту (зміни до статті 6
Закону України “Про порядок виїзду з
України і в’їзду в Україну громадян України”)
виключити.
-10638- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Діденко Ю. О. (р.к. №31)
Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити (залишити статтю
6 в поточній редакції Закону України «Про
порядок виїзду з України і в'їзду в Україну
громадян України».).
-10639- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України
«Про
державну
реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань»), що не виконує
встановленого Податковим кодексом України
податкового обов’язку щодо сплати грошових
зобов’язань, що призвело до виникнення у
такої юридичної особи або постійного
представництва нерезидента податкового
боргу у сумі, що перевищує 1 мільйон гривень
та якщо такий податковий борг несплачено
протягом 240 календарних днів з дня вручення
платнику податків податкової вимоги, - до
погашення суми такого податкового боргу, у
зв’язку
з
яким
таке
обмеження
встановлюється»;

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10640- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення законопроєкту (зміни до статті 6
Закону України “Про порядок виїзду з
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України і в’їзду в Україну громадян України”)
виключити.
-10641- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10642- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

-10643- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Підпункт 2 пункту третього розділу ІІ
Прикінцеві
положення
законопроекту
виключити
-10644- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10645- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити
-10646- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві
положення проекту виключити.
-10647- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-10648- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10649- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Підпункт 2) пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту виключити.
Обгрунтування: обмеження керівника
платника податків у праві виїзду за межі

3492

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

України у разі непогашення у встановлені
строки податкового боргу є порушенням
конституційного права громадян на свободу
пересування. Крім того, у зв’язку з наявністю
випадків допущення технічних помилок з боку
контролюючих
органів
в
контексті
нарахування податкового боргу у платників
податків положення в такій редакції може
спричинити появу випадків необгрунтованого
обмеження керівників платників податків в їх
законних правах.
-10650- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу
законопроекту виключити
-10651- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ІІ

Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ проєкту
виключити
-10652- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пп. 2) розділу ІІ законопроекту виключити;
-10653- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10654- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196),
Н.д. Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д.
Бондар М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ проекту
виключити.
-10655- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац перший підпункту 2)
пункта 3 розділу ІІ.
-10656- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити
-10657- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3493

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10658- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-10659- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункту 2 пункту 3 розділу ІІ викласти в
такій редакції:
«2) у статті 6 Закону України “Про порядок
виїзду з України і в’їзду в Україну громадян
України” (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., № 18, ст. 101):
частину першу доповнити пунктом 10
такого змісту:
«10) він є керівником юридичної особи —
боржника, що не виконує обов’язку щодо
погашення
податкового
боргу
такої
юридичної особи, сума якого визначена
Податковим кодексом України;».
-10660- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу
законопроекту виключити
-10661- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

ІІ
Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу
законопроекту – виключити.
-10662- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

ІІ

Виключити підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту, залишивши норму у редакції
чинного Податкового кодексу України
-10663- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У статті 6 Закону України «Про порядок
виїзду з України і в’їзду в Україну громадян
України»:
- у пункті 5 слова «до виконання
зобов'язань або сплати заборгованості зі
сплати аліментів» замінити словами: «до
виконання зобов’язань, у тому числі
непогашеного боргу зі сплати податків, інших

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3494

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

обов’язкових платежів, які підлягають сплаті
такою фізичною особою, а також аліментів»;
- виключити доповнення до статті 6
(поглинається п.5 цієї статті).
-10664- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення законопроєкту (зміни до статті 6
Закону України “Про порядок виїзду з
України і в’їзду в Україну громадян України”)
виключити;
-10665- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ проекту
виключити;
-10666- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити (залишити статтю
6 в поточній редакції Закону України «Про
порядок виїзду з України і в'їзду в Україну
громадян України».).
-10667- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10668- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
Підпункт 2 пункту 3 Розділу
законопроекту – виключити.
-10669- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено
ІІ

Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити (залишити статтю
6 в поточній редакції Закону України «Про
порядок виїзду з України і в'їзду в Україну
громадян України».).
-10670- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України

Відхилено

Відхилено

3495

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «2)» частини 3 такого змісту: «2) у
статті 6 Закону України «Про порядок виїзду
з України і в’їзду в Україну громадян
України» (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., № 18, ст. 101):
частину першу доповнити пунктом 10
такого змісту:
«10) він є керівником юридичної особи –
боржника, що не виконує встановленого
Податковим кодексом України обов’язку
щодо погашення податкового боргу такої
юридичної особи, сума якого перевищує 1
мільйон гривень, – до повного погашення
податкового боргу»;» виключити
-10671- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10672- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.

Відхилено

-10673- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10674- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 2) пункту 3 Розділу ІІ виключити
-10675- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити.
-10676- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Статтю 6 ЗУ «Про порядок виїзду з
України і в’їзду в Україну громадян України»
законопроекту виключити (залишити чинну
редакцію статті).
-10677- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Відхилено

3496

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ виключити
811

частину першу доповнити пунктом 10
такого змісту:

-10678- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364)
Пункт 10 частини першої статті 6 Закону
України «Про порядок виїзду з України і
порядок вїзду в Україну громадян України»
-10679- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
виключити

Відхилено

Відхилено

-10680- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-10681- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Виключити
-10682- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац другий підпункту 2)
пункта 3 розділу ІІ.
-10683- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «2)» частини 3 такого змісту: «2) у
статті 6 Закону України «Про порядок виїзду
з України і в’їзду в Україну громадян
України» (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., № 18, ст. 101): частину першу
доповнити пунктом 10 такого змісту: «10) він
є керівником юридичної особи – боржника,
що не виконує встановленого Податковим
кодексом України обов’язку щодо погашення

Відхилено

Відхилено

3497
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Редакція, прийнята в першому читанні

“10) він є керівником юридичної особи —
боржника, що не виконує встановленого
Податковим кодексом України обов’язку
щодо погашення податкового боргу такої
юридичної особи, сума якого перевищує 1
мільйон гривень, — до повного погашення
податкового боргу”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

податкового боргу такої юридичної особи,
сума якого перевищує 1 мільйон гривень, – до
повного погашення податкового боргу»;»
виключити
-10684- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу
ІІ проекту викласти в такій редакції:
“10) він є керівником юридичної особи або
постійного представництва нерезидента –
боржника, що не виконує встановленого
Податковим кодексом України обов’язку
щодо погашення податкового боргу такої
юридичної особи, сума якого перевищує 1
мільйон гривень, - до повного погашення
податкового боргу.”
-10685- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу
II викласти у такій редакції:
«10) він є керівником юридичної особи –
боржника, що не виконує встановленого
Податковим кодексом України обов’язку
щодо погашення податкового боргу такої
юридичної особи, та стосовно нього судом
прийняте
рішення
про
встановлення
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі
України до повного погашення податкового
боргу.».
-10686- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Останній абзац підпункту 2 пункту 3
розділу ІІ Прикінцеві положення викласти в
такій редакції:
«10) громадянин України є керівником
юридичної особи – боржника зі сплати
податків на суму понад 1 мільйон гривень, до
якого за рішенням суду встановлено
тимчасове обмеження у праві виїзду за межі
України, – на строк, встановлений рішенням
суду;»;
-10687- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишити в чинній редакції
-10688- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу
ІІ викласти в такій редакції: «10) він є
керівником юридичної особи — боржника, що
не виконує обов’язку щодо погашення
податкового боргу такої юридичної особи в
обсязі та протягом строку, визначеного
Податковим кодексом України - — до повного
погашення податкового боргу;».
-10689- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-10690- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202)

Відхилено

Відхилено

Виключити
-10691- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10692- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 10 частини першої статті 6 Закону
України «Про порядок виїзду з України і
в’їзду в Україну громадян України»
виключити.
-10693- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац третій підпункту 2)
пункта 3 розділу ІІ.
-10694- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 3
розділу
ІІ
«Прикінцеві
положення»
законопроекту (щодо внесення змін до статті
6 Закону України «Про порядок виїзду з
України і в’їзду в Україну громадян України»)
цифру та слово «1 мільйон» замінити цифрами
та словами «500 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року».
-10695- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Стаття 6. Підстави для тимчасового
обмеження права громадян України на виїзд з
України
Право громадянина України на виїзд з
України може бути тимчасово обмежено у
випадках, коли:
1) він обізнаний з відомостями, які
становлять державну таємницю, - до
закінчення терміну, встановленого статтею 12
цього Закону;
2) пункт 2 частини першої статті 6
виключено
3)
стосовно
нього
у
порядку,
передбаченому кримінальним процесуальним
законодавством, застосовано запобіжний
захід, за умовами якого йому заборонено
виїжджати за кордон, - до закінчення
кримінального провадження або скасування
відповідних обмежень;
4)
він
засуджений
за
вчинення
кримінального правопорушення - до відбуття
покарання або звільнення від покарання;
5) він ухиляється від виконання
зобов'язань, покладених на нього судовим
рішенням або рішенням інших органів
(посадових осіб), що підлягає примусовому
виконанню в порядку, встановленому
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законом, - до виконання зобов'язань або
сплати заборгованості зі сплати аліментів;
6) пункт 6 частини першої статті 6
виключено
7) пункт 7 частини першої статті 6
виключено
8) пункт 8 частини першої статті 6
виключено
9) він перебуває під адміністративним
наглядом Національної поліції - до
припинення нагляду;
10) він є керівником юридичної особи –
боржника, що не виконує встановленого
Податковим кодексом України обов’язку
щодо погашення податкового боргу такої
юридичної особи, сума якого перевищує 1
мільйон гривень, - до повного погашення
податкового боргу.
-10696- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
у підпункті 2 пункту 3 Розділу ІІ
«Прикінцеві положення» слова «перевищує 1
мільйон
гривень»
замінити
словами
«перевищує 3 мільйони гривень»;
-10697- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 10 частини першої статті 6 Закону
України «Про порядок виїзду з України і
в’їзду в Україну громадян України» такого
змісту:
«10) він є керівником юридичної особи —
боржника, що не виконує встановленого
Податковим кодексом України обов’язку
щодо погашення податкового боргу такої
юридичної особи, сума якого перевищує 1
мільйон гривень, — до повного погашення
податкового боргу;» виключити.
-10698- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
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3) У Законі України “Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального” (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345):

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10699- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «2)» частини 3 такого змісту: «2) у
статті 6 Закону України «Про порядок виїзду
з України і в’їзду в Україну громадян
України» (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., № 18, ст. 101):
частину першу доповнити пунктом 10
такого змісту:
«10) він є керівником юридичної особи –
боржника, що не виконує встановленого
Податковим кодексом України обов’язку
щодо погашення податкового боргу такої
юридичної особи, сума якого перевищує 1
мільйон гривень, – до повного погашення
податкового боргу»;» виключити
-10700- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
«3) У Законі України “Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального” (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345):
а) у преамбулі слова «та пального на
території України» замінити слова «рідин, що
використовуються в електронних сигаретах та
пального на території України».
б) у статті 1: абзац шістнадцятий викласти
в такій редакції:
«незаконний обіг спирту етилового,
коньячного, плодового, зернового дистиляту,

народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) у Законі України “Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального” (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із
наступними змінами):
а) в абзаці першому преамбули слова «та
пального на території України» замінити
словами «рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, та пального на
території України»;
б) у статті 1:
абзац шістнадцятий викласти в такій
редакції:
«незаконний обіг спирту етилового,
коньячного, плодового, зернового дистиляту,
спирту
етилового
ректифікованого
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спирту
етилового
ректифікованого
виноградного,
спирту
етилового
ректифікованого
плодового,
дистиляту
виноградного спиртового, спирту-сирцю
плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв і
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та
пального
імпорт,
експорт,
транспортування,
зберігання,
торгівля
спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
спиртом
етиловим
ректифікованим
виноградним,
спиртом
етиловим
ректифікованим
плодовим,
дистилятом
виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим,
біоетанолом,
алкогольними
напоями, тютюновими виробами, рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах, та пальним з порушенням вимог
законодавства, що регулює ці питання»;
в абзаці сімнадцятому після слів
«тютюнових виробів» доповнити словами
«рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального»;
в абзаці дев’ятнадцятому після слів «в
електронних сигаретах» доповнити словами
«та пального»;
абзац двадцять третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци двадцять третій —
шістдесят сьомий вважати відповідно
абзацами двадцять другим — шістдесят
шостим;
у абзаці двадцять четвертому слова
“державного зразка, який” замінити словами
“, що”;
абзац тридцять другий замінити абзацами
тридцять другим – тридцять сьомим такого
змісту:
«Єдиний державний реєстр суб'єктів
господарювання (у тому числі іноземних
суб'єктів господарювання, які діють через свої
зареєстровані постійні представництва), які
отримали ліцензії на право виробництва та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виноградного,
спирту
етилового
ректифікованого
плодового,
дистиляту
виноградного спиртового, спирту-сирцю
плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв і
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та
пального
імпорт,
експорт,
транспортування,
зберігання,
торгівля
спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
спиртом
етиловим
ректифікованим
виноградним,
спиртом
етиловим
ректифікованим
плодовим,
дистилятом
виноградним спиртовим, спиртом-сирцем
плодовим,
біоетанолом,
алкогольними
напоями, тютюновими виробами, рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах, та пальним з порушенням вимог
законодавства, що регулює ці питання»;
абзац сімнадцятий після слів «тютюнових
виробів» доповнити словами «рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального»;
абзац дев’ятнадцятий після слів «в
електронних сигаретах» доповнити словами
«та пального»;
абзац двадцять третій виключити;
У зв’язку з цим абзаци двадцять третій —
шістдесят сьомий вважати відповідно
абзацами двадцять другим — шістдесят
шостим;
в абзаці двадцять п'ятому слова
“державного зразка, який” замінити словом
“що”;
абзац тридцять другий замінити шістьма
новими абзацами такого змісту:
«Єдиний державний реєстр суб'єктів
господарювання (у тому числі іноземних
суб'єктів господарювання, які діють через свої
зареєстровані постійні представництва), які
отримали ліцензії на право виробництва та
оптової
торгівлі
спиртом
етиловим,
коньячним і плодовим та зерновим
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оптової
торгівлі
спиртом
етиловим,
коньячним і плодовим та зерновим
дистилятом,
спиртом
етиловим
ректифікованим
виноградним,
спиртом
етиловим
ректифікованим
плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах та на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, тютюновим
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах (далі – Єдиний реєстр
ліцензіатів з виробництва та обігу спирту,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах) – перелік суб'єктів господарювання
(у
тому
числі
іноземних
суб'єктів
господарювання, які діють через свої
зареєстровані постійні представництва), які
отримали ліцензії на право виробництва та
оптової
торгівлі
спиртом
етиловим,
коньячним і плодовим та зерновим
дистилятом,
спиртом
етиловим
ректифікованим
виноградним,
спиртом
етиловим
ректифікованим
плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах та на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, тютюновим
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах.
Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва
та обігу спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах
ведеться центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику,
у
порядку,
затвердженому

Висновки, обґрунтування
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дистилятом,
спиртом
етиловим
ректифікованим
виноградним,
спиртом
етиловим
ректифікованим
плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах та на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, тютюновим
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах (далі – Єдиний реєстр
ліцензіатів з виробництва та обігу спирту,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах) – перелік суб'єктів господарювання
(у
тому
числі
іноземних
суб'єктів
господарювання, які діють через свої
зареєстровані постійні представництва), які
отримали ліцензії на право виробництва та
оптової
торгівлі
спиртом
етиловим,
коньячним і плодовим та зерновим
дистилятом,
спиртом
етиловим
ректифікованим
виноградним,
спиртом
етиловим
ректифікованим
плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах та на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, тютюновим
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах;
Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва
та обігу спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах
ведеться центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику,
у
порядку,
затвердженому
Кабінетом
Міністрів
України,
та
розміщується у вільному доступі;
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Кабінетом
Міністрів
України,
та
розміщується у вільному доступі.
Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва
та обігу спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах
містить відомості про: ліцензіатів (для
юридичних осіб - найменування, код
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів
господарювання (у тому числі іноземних
суб'єктів господарювання, які діють через свої
зареєстровані постійні представництва) прізвище, ім'я, по батькові, номер облікової
картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової
картки та повідомили про це відповідний
податковий орган і мають відмітку в
паспорті), для спільної діяльності без
створення юридичної особи - найменування,
код ЄДРПОУ особи, відповідальної за
ведення обліку спільної діяльності, для
іноземного суб'єкта господарювання найменування постійного представництва,
реєстраційний
номер
постійного
представництва);
місця виробництва, оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим та
зерновим дистилятом, спиртом етиловим
ректифікованим
виноградним,
спиртом
етиловим
ректифікованим
плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, місця роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах (адреса);
дату видачі /анулювання та термін дії
ліцензії на право виробництва, оптової
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Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва
та обігу спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах
містить відомості про:
ліцензіатів (для юридичних осіб найменування, код ЄДРПОУ, для фізичних
осіб - суб'єктів господарювання (у тому числі
іноземних суб'єктів господарювання, які
діють через свої зареєстровані постійні
представництва) - прізвище, ім'я, по батькові,
номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки та повідомили про це
відповідний податковий орган і мають
відмітку в паспорті), для спільної діяльності
без
створення
юридичної
особи
найменування,
код
ЄДРПОУ
особи,
відповідальної за ведення обліку спільної
діяльності,
для
іноземного
суб'єкта
господарювання - найменування постійного
представництва,
реєстраційний
номер
постійного представництва);
місця виробництва, оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим та
зерновим дистилятом, спиртом етиловим
ректифікованим
виноградним,
спиртом
етиловим
ректифікованим
плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, місця роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах (адреса);
дату видачі /анулювання та термін дії
ліцензії на право виробництва, оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим та зерновим дистилятом, спиртом

3505

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим та зерновим дистилятом, спиртом
етиловим ректифікованим виноградним,
спиртом етиловим ректифікованим плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, роздрібної торгівлі
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах.
У зв’язку з цим абзаци тридцять третій –
шістдесят шостий вважати відповідно
тридцять восьмим – сімдесят першим.».
у абзаці шістдесят другому слово
“призупинення/” виключити;
в) частину другу статті 2 викласти в такій
редакції:
“Ліцензія
на
виробництво
спирту
видається
підприємствам,
що
мають
встановлені та безперервно функціонуючі
цілодобові системи відеоспостереження за
виробництвом та відпуском продукції.
Відключення, припинення функціонування
або не встановлення на усіх етапах
виробництва та відпуску цілодобових систем
відеоспостереження є підставою для відмови
у видачі ліцензії або анулювання ліцензії.”;
г) у статті 3:
у назві статті слово “призупинення,”
виключити; у частині першій слово
“призупиняються” виключити;
частину четверту викласти у такій
редакції:
“Ліцензії на виробництво тютюнових
виробів
видаються
лише
суб'єктам
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктам господарювання, які діють через
свої зареєстровані постійні представництва),
які на момент подання заяви про видачу
ліцензії є власниками або відповідно до інших

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

етиловим ректифікованим виноградним,
спиртом етиловим ректифікованим плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, роздрібної торгівлі
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах.
У зв’язку з цим абзаци тридцять третій –
шістдесят восьмий вважати відповідно
абзацами тридцять восьмим – сімдесят
третім»;
в абзаці шістдесят восьмому слово
“призупинення” виключити;
в) частину другу статті 2 викласти в такій
редакції:
“Ліцензія
на
виробництво
спирту
видається
підприємствам,
що
мають
встановлені та безперервно функціонуючі
цілодобові системи відеоспостереження за
виробництвом та відпуском продукції.
Відключення, припинення функціонування
або не встановлення на усіх етапах
виробництва та відпуску цілодобових систем
відеоспостереження є підставою для відмови
у видачі ліцензії або анулювання ліцензії”;
г) у статті 3:
у назві слово “призупинення” виключити;
у частині першій слово “призупиняються”
виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
“Ліцензії на виробництво тютюнових
виробів
видаються
лише
суб'єктам
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктам господарювання, які діють через
свої зареєстровані постійні представництва),
які на момент подання заяви про видачу
ліцензії є власниками або відповідно до інших
не заборонених законодавством підстав
володіють
та/або
користуються
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не заборонених законодавством підстав
володіють
та/або
користуються
приміщеннями
та
обладнанням,
що
забезпечують повний технологічний цикл
виробництва тютюнових виробів, включаючи
виготовлення тютюнової суміші, сигаретні
цехи, за умови, що використання для
виробництва таких приміщень та обладнання
здійснює тільки один суб'єкт господарювання
(у
тому
числі
іноземний
суб'єкт
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)».
після частини четвертої доповнити
частиною п’ятою наступного змісту:
“Ліцензії на всі види діяльності,
передбачені цією статтею, видаються за умови
обов’язкової
реєстрації
суб’єкта
господарювання відповідно до вимог пункту
63.3 статті 63 Податкового кодексу України.”.
У зв’язку з цим частини п’яту — двадцять
п’яту вважати відповідно частинами шостою
— двадцять шостою;
у частині шостій слова “призупиняються
та” виключити; перше речення абзацу
першого частини восьмої викласти в такій
редакції:
“Для отримання ліцензії на право
виробництва рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
суб’єкт
господарювання подає нарочно, поштою або в
електронному вигляді до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику заяву, до якої додається
документ, що підтверджує внесення річної
плати за ліцензію.”;
у частині дев’ятій:
у абзаці першому слова «видається за
заявою» замінити словами «видається за
поданою
нарочно,
поштою
або
в
електронному вигляді до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, заявою»;
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приміщеннями
та
обладнанням,
що
забезпечують повний технологічний цикл
виробництва тютюнових виробів, включаючи
виготовлення тютюнової суміші, сигаретні
цехи, за умови, що використання для
виробництва таких приміщень та обладнання
здійснює тільки один суб'єкт господарювання
(у
тому
числі
іноземний
суб'єкт
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)»;
після частини четвертої доповнити новою
частиною такого змісту:
“Ліцензії на всі види діяльності,
передбачені цією статтею, видаються за умови
обов’язкової
реєстрації
суб’єкта
господарювання відповідно до вимог пункту
63.3 статті 63 Податкового кодексу України”.
У зв’язку з цим частини п’яту — двадцять
п’яту вважати відповідно частинами шостою
— двадцять шостою;
у частині шостій слова “призупиняються
та” виключити;
перше речення абзацу першого частини
восьмої викласти в такій редакції: “Для
отримання ліцензії на право виробництва
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, суб’єкт господарювання подає
нарочно, поштою або в електронному вигляді
до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику заяву,
до якої додається документ, що підтверджує
внесення річної плати за ліцензію”;
в абзаці першому частини дев’ятої:
слова «видається за заявою» замінити
словами «видається за поданою нарочно,
поштою або в електронному вигляді до
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику,
заявою»;
після частини дев’ятої доповнити новою
частиною такого змісту:
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абзац п’ятий доповнити словами «або
декларацію
відповідності
матеріальнотехнічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці»;
після частини дев’ятої доповнити новою
частиною такого змісту:
«Суб’єкт господарювання у разі зміни
будь-яких відомостей зазначених у виданій
суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензії (за винятком змін,
пов'язаних
з
реорганізацією
суб'єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або зміною типу акціонерного товариства)
зобов’язаний повідомити орган, який видав
ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з
дня, наступного за днем їх настання. ”
в
частині
дванадцятій
слова
«Відповідальність за достовірність даних у
документах, поданих разом із заявою, несе
заявник» виключити;
після частини тринадцятої доповнити
новою частиною такого змісту:
“Зазначені документи подані нарочно або
поштою мають бути завірені заявником;»;
у
частині
чотирнадцятій
слово
“призупинення/” виключити;
частину шістнадцяту викласти в такій
редакції:
«Вимагати
представлення
інших
документів, крім зазначених у цьому Законі,
забороняється. Подаються копії зазначених в
цьому Законі документів в одному
примірнику. Заява про видачу ліцензії та
визначені цим Законом документи подаються
уповноваженою особою заявника або
надсилаються рекомендованим листом, або
подаються
в
електронному
вигляді.
Відповідальність за достовірність даних у
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«Суб’єкт господарювання у разі зміни
будь-яких відомостей зазначених у виданій
суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензії (за винятком змін,
пов'язаних
з
реорганізацією
суб'єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або зміною типу акціонерного товариства)
зобов’язаний повідомити орган, який видав
ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з
дня, наступного за днем їх настання”.
У зв'язку з цим частини десяту – двадцять
шосту вважати відповідно частинами
одинадцятою – двадцять сьомою;
абзац
п’ятий
частини
одинадцятої
доповнити
словами
«або
декларацію
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони
праці»;
частину тринадцяту виключити;
після частини чотирнадцятої доповнити
новою частиною такого змісту:
“Зазначені документи подані нарочно або
поштою мають бути завірені заявником».
У зв’язку, з цим частини п’ятнадцяту –
двадцять сьому вважати відповідно частинами
шістнадцятою – двадцять восьмою;
у
частині
шістнадцятій
слово
“призупинення” виключити;
частину вісімнадцяту викласти в такій
редакції:
«Вимагати
представлення
інших
документів, крім зазначених у цьому Законі,
забороняється. Подаються копії зазначених в
цьому Законі документів в одному
примірнику. Заява про видачу ліцензії та
визначені цим Законом документи подаються
уповноваженою особою заявника або
надсилаються рекомендованим листом, або
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документах, поданих разом із заявою, несе
заявник»;
частини двадцяту та двадцять першу
виключити.
У зв’язку із чим частини двадцять другу —
двадцять
шосту
вважати
відповідно
частинами двадцятою-двадцять четвертою;
частину двадцяту викласти в наступній
редакції:
"Ліцензія анулюється шляхом прийняття
органом, який видав ліцензію, відповідного
рішення
про
анулювання
у
формі
розпорядження про таке анулювання на
підставі:
заяви суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) про анулювання власної
ліцензії;
рішення про скасування державної
реєстрації суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво);
несплати чергового платежу за ліцензію;
акту про встановлення факту незаконного
використання суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземним
суб'єктом
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
марок акцизного податку;
акту про виявлення недостовірності даних
у
документах,
поданих
суб'єктом
господарювання разом із заявою про
отримання
ліцензії
(отримання
від
уповноважених органів інформації, що
документи, копії яких подані разом із заявою
на отримання ліцензії, не видавалися / не
погоджувалися такими органами);
акту про встановлення факту наявності
документа, який засвідчує передачу іншому
суб'єкту господарювання (у тому числі
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остаточній редакції

подаються
в
електронному
вигляді.
Відповідальність за достовірність даних у
документах, поданих разом із заявою, несе
заявник»;
частини двадцять другу та двадцять третю
виключити.
частину двадцять четверту викласти в
такій редакції:
"Ліцензія анулюється шляхом прийняття
органом, який видав ліцензію, відповідного
рішення
про
анулювання
у
формі
розпорядження про таке анулювання на
підставі:
заяви суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) про анулювання власної
ліцензії;
рішення про скасування державної
реєстрації суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво);
несплати чергового платежу за ліцензію;
акту про встановлення факту незаконного
використання суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземним
суб'єктом
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
марок акцизного податку;
акту про виявлення недостовірності даних
у
документах,
поданих
суб'єктом
господарювання разом із заявою про
отримання
ліцензії
(отримання
від
уповноважених органів інформації, що
документи, копії яких подані разом із заявою
на отримання ліцензії, не видавалися / не
погоджувалися такими органами);
акту про встановлення факту наявності
документа, який засвідчує передачу іншому
суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб'єкту господарювання, який діє
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іноземному суб'єкту господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) у власність, володіння та/або
користування приміщень та обладнання, що
забезпечують повний технологічний цикл
виробництва алкогольних напоїв і тютюнових
виробів; рішення суду про встановлення
невідповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства до малих виробництв
виноробної продукції;
рішення суду про встановлення факту
переробки, виробництва та/або реалізації
малим виробництвом виноробної продукції
вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв
медових із виноматеріалів, придбаних та/або
отриманих шляхом переробки придбаних
плодів, ягід, винограду, меду;
рішення суду про встановлення факту
переробки, виробництва та/або реалізації
малим виробництвом виноробної продукції
вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв
медових із використанням спирту та/або
перевищення об'єму виробництва продукції,
зазначеного у статті 1 цього Закону;
акту про встановлення факту відсутності
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) за місцем провадження
діяльності, яка підлягає ліцензуванню. До
такого акту долучається мультимедійна
інформація щодо фіксації зазначеного факту
технічними приладами та/або технічними
засобами, що здійснюють або мають функції
фото-,
кінозйомки,
відеозапису
чи
звукозапису
та/або
засобами
фото-,
кінозйомки, відеозапису чи звукозапису;
акту про встановлення факту порушення
термінів звернення до органу ліцензування
щодо зміни відомостей, зазначених у виданій
суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб'єкту господарювання, який діє
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через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) у власність, володіння та/або
користування приміщень та обладнання, що
забезпечують повний технологічний цикл
виробництва алкогольних напоїв і тютюнових
виробів; рішення суду про встановлення
невідповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства до малих виробництв
виноробної продукції;
рішення суду про встановлення факту
переробки, виробництва та/або реалізації
малим виробництвом виноробної продукції
вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв
медових із виноматеріалів, придбаних та/або
отриманих шляхом переробки придбаних
плодів, ягід, винограду, меду;
рішення суду про встановлення факту
переробки, виробництва та/або реалізації
малим виробництвом виноробної продукції
вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв
медових із використанням спирту та/або
перевищення об'єму виробництва продукції,
зазначеного у статті 1 цього Закону;
акту про встановлення факту відсутності
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) за місцем провадження
діяльності, яка підлягає ліцензуванню. До
такого акту долучається мультимедійна
інформація щодо фіксації зазначеного факту
технічними приладами та/або технічними
засобами, що здійснюють або мають функції
фото-,
кінозйомки,
відеозапису
чи
звукозапису
та/або
засобами
фото-,
кінозйомки, відеозапису чи звукозапису;
акту про встановлення факту порушення
термінів звернення до органу ліцензування
щодо зміни відомостей, зазначених у виданій
суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб'єкту господарювання, який діє

3510

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) ліцензії;
акту, що засвідчує факт відмови суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб'єктом господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або його посадовими (службовими)
особами (його представниками або особами,
які фактично проводять розрахункові
операції), без законних підстав у допуску
уповноважених
представників
контролюючого органу до проведення
перевірки, складеного відповідно до вимог
пункту 81.2 статті 81 Податкового кодексу
України. До такого акту долучається
мультимедійна інформація щодо фіксації
зазначеного факту технічними приладами
та/або технічними засобами, що здійснюють
або мають функції фото-, кінозйомки,
відеозапису чи звукозапису та/або засобами
фото-,
кінозйомки,
відеозапису
чи
звукозапису.
акту про встановлення факту або рішення
суду здійснення суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб'єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
виробництва, зберігання, транспортування,
торгівлі фальсифікованих або необлікованих
у такого суб'єкта господарювання спирту
етилового, коньячного і плодового та
зернового дистиляту, спирту етилового
ректифікованого
виноградного,
спирту
етилового
ректифікованого
плодового,
дистиляту виноградного спиртового, спиртусирцю плодового, біоетанолу, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
пального;
рішення Ради національної безпеки та
оборони України, введеного в дію указом
Президента України про застосування до
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через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) ліцензії;
акту, що засвідчує факт відмови суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб'єктом господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або його посадовими (службовими)
особами (його представниками або особами,
які фактично проводять розрахункові
операції), без законних підстав у допуску
уповноважених
представників
контролюючого органу до проведення
перевірки, складеного відповідно до вимог
пункту 81.2 статті 81 Податкового кодексу
України. До такого акту долучається
мультимедійна інформація щодо фіксації
зазначеного факту технічними приладами
та/або технічними засобами, що здійснюють
або мають функції фото-, кінозйомки,
відеозапису чи звукозапису та/або засобами
фото-,
кінозйомки,
відеозапису
чи
звукозапису;
акту про встановлення факту або рішення
суду здійснення суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб'єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
виробництва, зберігання, транспортування,
торгівлі фальсифікованих або необлікованих
у такого суб'єкта господарювання спирту
етилового, коньячного і плодового та
зернового дистиляту, спирту етилового
ректифікованого
виноградного,
спирту
етилового
ректифікованого
плодового,
дистиляту виноградного спиртового, спиртусирцю плодового, біоетанолу, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
пального;
рішення Ради національної безпеки та
оборони України, введеного в дію указом
Президента України про застосування до
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суб’єкта
господарювання
санкції,
передбаченої пунктом 6 частини першої статті
4 Закону України «Про санкції»»;
частину двадцять першу замінити п’ятьма
новими частинами такого змісту:
«Розпорядження про анулювання ліцензії
приймається:
на 16 робочий день з дня наступного за
днем вручення суб’єкту господарювання акту,
що є підставою для анулювання ліцензії;
на 3 робочий день з дня отримання
відповідного рішення суду, яке є підставою
для анулювання ліцензії відповідно до вимог
цієї статті або заяви суб'єкта господарювання
(у
тому
числі
іноземного
суб'єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) про
анулювання власної ліцензії;
на 6 робочий день з дня отримання
рішення про скасування державної реєстрації
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво)
або
рішення
Ради
національної безпеки та оборони України,
введеного в дію указом Президента України
про застосування до суб’єкта господарювання
санкції, передбаченої пунктом 6 частини
першої статті 4 Закону України «Про санкції»;
на наступний робочий день після дати
останнього терміну сплати чергового платежу
за наступний щорічний термін дії відповідної
ліцензії у разі відсутності сплати чергового
платежу.
Орган ліцензування на наступний робочий
день після прийняття розпорядження про
анулювання ліцензії:
вносить інформацію щодо розпорядження
про анулювання ліцензії до Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу пального, та/або
Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та
обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

суб’єкта
господарювання
санкції,
передбаченої пунктом 6 частини першої статті
4 Закону України «Про санкції»»;
частину двадцять п'яту замінити п’ятьма
новими частинами такого змісту:
«Розпорядження про анулювання ліцензії
приймається:
на 16 робочий день з дня наступного за
днем вручення суб’єкту господарювання акту,
що є підставою для анулювання ліцензії;
на 3 робочий день з дня отримання
відповідного рішення суду, яке є підставою
для анулювання ліцензії відповідно до вимог
цієї статті або заяви суб'єкта господарювання
(у
тому
числі
іноземного
суб'єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) про
анулювання власної ліцензії;
на 6 робочий день з дня отримання
рішення про скасування державної реєстрації
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво)
або
рішення
Ради
національної безпеки та оборони України,
введеного в дію указом Президента України
про застосування до суб’єкта господарювання
санкції, передбаченої пунктом 6 частини
першої статті 4 Закону України «Про санкції»;
на наступний робочий день після дати
останнього терміну сплати чергового платежу
за наступний щорічний термін дії відповідної
ліцензії у разі відсутності сплати чергового
платежу.
Орган ліцензування на наступний робочий
день після прийняття розпорядження про
анулювання ліцензії:
вносить інформацію щодо розпорядження
про анулювання ліцензії до Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу пального, та/або
Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та
обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових
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виробів та рідин, що використовуються в
електронних сигаретаха також оприлюднює
його на офіційному веб-сайті;
направляє суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
розпорядження про анулювання ліцензії в
порядку,
встановленому
статтею
42
Податкового кодексу України.
Розпорядження про анулювання ліцензії
прийняті органом ліцензування можуть бути
оскаржені в адміністративному або судовому
порядку.
Ліцензія анулюється та вважається
недійсною
з
дня
оприлюднення
розпорядження про анулювання ліцензії на
офіційному веб-сайті органу ліцензування.
Органом
ліцензування
автоматично
формується та направляється суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб'єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) в
електронній формі засобами електронного
зв’язку повідомлення про:
необхідність внесення чергового платежу
за ліцензію - за 90, за 75, за 60, за 45, за 30 та
за 15 днів до настання терміну сплати за
відповідну ліцензію;
дату, з якої анулюється ліцензія у разі
невнесення чергового платежу за ліцензію – за
9 днів до настання терміну сплати за
відповідну ліцензію.
У зв’язку із чим частини двадцять другу —
двадцять четверту вважати відповідно
частинами
двадцять
сьомою-двадцять
дев’ятою»;
у частині двадцять сьомій слова “орган,
який видав ліцензію, на підставі заяви
суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виробів та рідин, що використовуються в
електронних сигаретаха також оприлюднює
його на офіційному веб-сайті;
направляє суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
розпорядження про анулювання ліцензії в
порядку,
встановленому
статтею
42
Податкового кодексу України.
Розпорядження про анулювання ліцензії
прийняті органом ліцензування можуть бути
оскаржені в адміністративному або судовому
порядку.
Ліцензія анулюється та вважається
недійсною
з
дня
оприлюднення
розпорядження про анулювання ліцензії на
офіційному веб-сайті органу ліцензування.
Органом
ліцензування
автоматично
формується та направляється суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб'єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) в
електронній формі засобами електронного
зв’язку повідомлення про:
необхідність внесення чергового платежу
за ліцензію - за 90, за 75, за 60, за 45, за 30 та
за 15 днів до настання терміну сплати за
відповідну ліцензію;
дату, з якої анулюється ліцензія у разі
невнесення чергового платежу за ліцензію – за
9 днів до настання терміну сплати за
відповідну ліцензію.
У зв’язку з цим частини двадцять шосту —
двадцять
восьму
вважати
відповідно
частинами тридцятою - тридцять другою;
у частині тридцятій слова “орган, який
видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
протягом семи робочих днів видає суб’єкту
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представництво) протягом семи робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін” замінити
словами
“суб’єкт
господарювання
зобов’язаний у місячний термін, з дня
внесення таких змін, звернутися до органу,
який видав ліцензію, з відповідною заявою”;
після частини двадцять сьомої доповнити
новою
частиною
двадцять
восьмою
наступного змісту:
“Орган, який видав ліцензію, на підставі
заяви суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін.”.
У зв’язку із чим частини двадцять восьма
— двадцять дев’ята вважати відповідно
частинами двадцять дев’ятою— тридцятою;
ґ) у частині другій статті 4 слова "терміном
на
п'ять
років"
замінити
словом
"безстроково";
д) у частині другій статті 11:в абзаці
двадцятому: після слів “скляну тару, а також”
доповнити словами “у металеві банки із
харчового алюмінію”; цифри “0,275 л, 0,35 л”
замінити цифрами “0,275 л, 0,33 л, 0,35 л””.
е) у другому реченні частини сьомої статті
14 слова "терміном на п'ять років" замінити
словом "безстроково";
-10701- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
є) у статті 15:
після частини першої доповнити частиною
наступного змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

господарювання (у тому числі іноземному
суб’єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
ліцензію, оформлену на новому бланку з
урахуванням змін” замінити словами “суб’єкт
господарювання зобов’язаний у місячний
термін, з дня внесення таких змін, звернутися
до органу, який видав ліцензію, з відповідною
заявою”;
після частини тридцятої доповнити новою
частиною такого змісту:
“Орган, який видав ліцензію, на підставі
заяви суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін”.
У зв’язку з цим частини тридцять першу і
тридцять другу вважати відповідно частинами
тридцять другою - і тридцять третьою;
ґ) у частині другій статті 4 слова "терміном
на
п'ять
років"
замінити
словом
"безстроково";
д) абзац двадцятий частини другої статті
11:
після слів “скляну тару, а також”
доповнити словами “у металеві банки із
харчового алюмінію”; цифри “0,275 л, 0,35 л”
замінити цифрами “0,275 л, 0,33 л, 0,35 л”;
е) у другому реченні частини дев'ятої
статті 14 слова "терміном на п'ять років"
замінити словом "безстроково";
Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань

є) у статті 15:
після частини першої доповнити новою
частиною такогозмісту:
“Ліцензії на всі види діяльності,
передбачені цією статтею, видаються за умови
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“Ліцензії на всі види діяльності,
передбачені цією статтею, видаються за умови
обов’язкової
реєстрації
об’єкта
оподаткування відповідно до вимог пункту
63.3 статті 63 Податкового кодексу України.”.
У зв’язку з цим частини другу —
шістдесят
третю
вважати
відповідно
частинами третьою — шістдесят четвертою;
у частині сьомій:
абзац третій викласти в такій редакції:
“тютюновими виробами - 230 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня року, за який вноситься
щорічний платіж. При цьому, не дозволяється
одночасно сплачувати річну плату за ліцензії
більше ніж на один рік.
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, - 50 000 гривень»»;
у частинах дев’ятій-одинадцятій слова
"терміном на п'ять років" замінити словом
"безстроково";
у частині дванадцятій слова “в
Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі” замінити
словами “оптової торгівлі, а за відсутності
місць
оптової
торгівлі
—
за
місцезнаходженням суб’єкта господарювання
(у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) або
місцезнаходженням
постійного
представництва”;
у частині двадцять п’ятій слова
«електронний контрольно-касовий апарат
(книгу обліку розрахункових операцій), що
знаходиться у місці торгівлі» замінити
словами “реєстратор розрахункових операцій,
програмний
реєстратор
розрахункових
операцій (книгу обліку розрахункових
операцій), що знаходиться у місці торгівлі»;

фінансів, податкової та
митної політики

обов’язкової
реєстрації
об’єкта
оподаткування відповідно до вимог пункту
63.3 статті 63 Податкового кодексу України”.
У зв’язку з цим частини другу —
шістдесят п'яту вважати відповідно частинами
третьою — шістдесят шостою;
у частині сьомій:
абзаци третій і четвертий викласти в такій
редакції:
“тютюновими виробами - 230 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня року, за який вноситься
щорічний платіж. При цьому, не дозволяється
одночасно сплачувати річну плату за ліцензії
більше ніж на один рік;
рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, - 50 000 гривень»;
у частинах десятій - дванадцятій слова
"терміном на п'ять років" замінити словом
"безстроково";
у частині дванадцятій слова “в
Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі” замінити
словами “оптової торгівлі, а за відсутності
місць
оптової
торгівлі
—
за
місцезнаходженням суб’єкта господарювання
(у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) або
місцезнаходженням
постійного
представництва”;
у частині двадцять п’ятій слова
«електронний контрольно-касовий апарат
(книгу обліку розрахункових операцій), що
знаходиться у місці торгівлі» замінити
словами “реєстратор розрахункових операцій,
програмний
реєстратор
розрахункових
операцій (книгу обліку розрахункових
операцій), що знаходиться у місці торгівлі»;
у частині двадцять восьмій слова
«електронний контрольно-касовий апарат
(книгу обліку розрахункових операцій), що
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у частині двадцять восьмій слова
«електронний контрольно-касовий апа рат
(книгу обліку розрахункових операцій), що
знаходиться у місці торгівлі» замінити
словами “реєстратор розрахункових операцій,
програмний
реєстратор
розрахункових
операцій (книгу обліку розрахункових
операцій), що знаходиться у місці торгівлі»;
у частині тридцять першій:
слова “і підлягають обов’язковій реєстрації
в податковому органі, а у сільській місцевості
— і в органах місцевого самоврядування за
місцем торгівлі суб’єкта господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)”
виключити;
слова "терміном на п'ять років" замінити
словом "безстроково";
частину тридцять четверту викласти в
такій редакції:
«Ліцензія видається за поданою нарочно,
поштою або в електронному вигляді заявою
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво), до якої додається документ,
що підтверджує внесення річної плати за
ліцензію;
у частині тридцять дев’ятій слова
«електронних контрольно-касових апаратів»
замінити
словами
«реєстраторів
розрахункових
операцій,
програмних
реєстраторів розрахункових операцій (книг
обліку
розрахункових
операцій),
які
знаходяться у місці торгівлі», слова «книг
обліку
розрахункових
операцій,
які
знаходяться у місці торгівлі, фіскальні номери
програмних реєстраторів розрахункових
операцій.» замінити словами «посвідчень
реєстраторів розрахункових операцій (книг
обліку розрахункових операцій), фіскальні
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знаходиться у місці торгівлі» замінити
словами “реєстратор розрахункових операцій,
програмний
реєстратор
розрахункових
операцій (книгу обліку розрахункових
операцій), що знаходиться у місці торгівлі»;
у частині тридцять першій слова “і
підлягають
обов’язковій
реєстрації
в
податковому органі, а у сільській місцевості
— і в органах місцевого самоврядування за
місцем торгівлі суб’єкта господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)”
виключити;
у частині тридцять другій слова "терміном
на
п'ять
років"
замінити
словом
"безстроково";
частину тридцять четверту викласти в
такій редакції:
«Ліцензія видається за поданою нарочно,
поштою або в електронному вигляді заявою
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво), до якої додається документ,
що підтверджує внесення річної плати за
ліцензію";
у частині тридцять дев’ятій слова
«електронних контрольно-касових апаратів»
замінити
словами
«реєстраторів
розрахункових
операцій,
програмних
реєстраторів розрахункових операцій (книг
обліку
розрахункових
операцій),
які
знаходяться у місці торгівлі», а слова
«фіскальні номери програмних реєстраторів
розрахункових операцій, реєстраційні номери
книг обліку розрахункових операцій, які
знаходяться у місці торгівлі» замінити
словами
«посвідчень
реєстраторів
розрахункових операцій (книг обліку
розрахункових операцій), фіскальні номери
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номери
програмних
реєстраторів
розрахункових операцій, які знаходяться у
місці торгівлі»;
у частині сороковій:
в абзаці першому слова «завірені
заявником» виключити;
абзац четвертий доповнити словами «або
декларацію
відповідності
матеріальнотехнічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці»;
у
частині
сорок
другій
слова
«Відповідальність за достовірність даних у
документах, поданих разом із заявою, несе
заявник.» виключити»;
у
частині
сорок
шостій
слова
“призупинення/” виключити;
частину сорок сьому викласти в такій
редакції:
«Вимагати
представлення
інших
документів, крім зазначених у цьому Законі,
забороняється. Копії зазначених в цьому
Законі документів подаються в одному
примірнику. Заява про видачу ліцензії та
визначені цим Законом документи подаються
уповноваженою особою заявника або
надсилаються рекомендованим листом, або
подаються
в
електронному
вигляді.
Відповідальність за достовірність даних у
документах, поданих разом із заявою, несе
заявник.»
частини сорок дев’ять та п’ятдесяту
замінити двома частинами такого змісту:
«Органом ліцензування автоматично
формується та направляється суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб'єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) в
електронній формі засобами електронного
зв’язку
повідомлення
про:необхідність
внесення чергового платежу за ліцензію - за
90, за 75, за 60, за 45, за 30 та за 15 днів (для
ліцензій на роздрібну торгівлю - за 30 та за 15

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

програмних реєстраторів розрахункових
операцій, які знаходяться у місці торгівлі»;
у частині сороковій:
в абзаці першому слова «завірені
заявником» виключити;
абзац четвертий доповнити словами «або
декларацію
відповідності
матеріальнотехнічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці»;
частину сорок другу виключити;
у
частині
сорок
шостій
слово
“призупинення” виключити;
частину сорок сьому викласти в такій
редакції:
«Вимагати
представлення
інших
документів, крім зазначених у цьому Законі,
забороняється. Копії зазначених в цьому
Законі документів подаються в одному
примірнику. Заява про видачу ліцензії та
визначені цим Законом документи подаються
уповноваженою особою заявника або
надсилаються рекомендованим листом, або
подаються
в
електронному
вигляді.
Відповідальність за достовірність даних у
документах, поданих разом із заявою, несе
заявник»
частини сорок дев’яту - п’ятдесят першу
викласти в такій редакції:
«Органом ліцензування автоматично
формується та направляється суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб'єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) в
електронній формі засобами електронного
зв’язку повідомлення про:
необхідність внесення чергового платежу
за ліцензію - за 90, за 75, за 60, за 45, за 30 та
за 15 днів (для ліцензій на роздрібну торгівлю
- за 30 та за 15 днів) до настання терміну
сплати за відповідну ліцензію;
дату, з якої анулюється ліцензія у разі
невнесення чергового платежу за ліцензію – за
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днів) до настання терміну сплати за
відповідну ліцензію;дату, з якої анулюється
ліцензія у разі невнесення чергового платежу
за ліцензію – за 9 днів до настання терміну
сплати за відповідну ліцензію.
«Суб’єкт господарювання у разі зміни
будь-яких відомостей зазначених у виданій
суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензії (за винятком змін,
пов'язаних
з
реорганізацією
суб'єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або зміною типу акціонерного товариства)
зобов’язаний повідомити орган, який видав
ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з
дня, наступного за днем їх настання.».
частину п’ятдесят першу викласти в такій
редакції:
"Ліцензія анулюється шляхом прийняття
органом, який видав ліцензію, відповідного
рішення
про
анулювання
у
формі
розпорядження про таке анулювання на
підставі:
заяви суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) про анулювання власної
ліцензії;
рішення про скасування державної
реєстрації суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво);
несплати
чергового
платежу
або
щоквартальної плати за ліцензію;
акту про встановлення факту незаконного
використання суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземним
суб'єктом
господарювання, який діє через своє
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9 днів до настання терміну сплати за
відповідну ліцензію.
Суб’єкт господарювання у разі зміни будьяких відомостей, зазначених у виданій
суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензії (за винятком змін,
пов'язаних
з
реорганізацією
суб'єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або зміни типу акціонерного товариства)
зобов’язаний повідомити орган, який видав
ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з
дня, наступного за днем їх настання».
Ліцензія анулюється шляхом прийняття
органом, який видав ліцензію, відповідного
рішення
про
анулювання
у
формі
розпорядження про таке анулювання на
підставі:
заяви суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) про анулювання власної
ліцензії;
рішення про скасування державної
реєстрації суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво);
несплати
чергового
платежу
або
щоквартальної плати за ліцензію;
акта про встановлення факту незаконного
використання суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземним
суб'єктом
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
марок
акцизного
податку
(стосовно
імпортерів);
акта про встановлення факту торгівлі
суб'єктом господарювання (у тому числі
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зареєстроване постійне представництво)
марок
акцизного
податку
(стосовно
імпортерів);
акту про встановлення факту торгівлі
суб'єктом господарювання (у тому числі
іноземним суб'єктом господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) алкогольними напоями,
тютюновими виробами, рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах,
без марок акцизного податку встановленого
зразка або з підробленими марками акцизного
податку;
акту про встановлення факту або за
рішенням
суду
здійснення
суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб'єктом господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
зберігання,
транспортування,
торгівлі
фальсифікованими або необлікованими у
такого
суб'єкта
господарювання
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, пальним;
акту про встановлення факту здійснення
суб'єктом господарювання (у тому числі
іноземним суб'єктом господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво)
роздрібної
торгівлі
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних
сигаретах,
пальним
з
порушенням порядку обліку товарних запасів,
передбачених пунктом 12 статті 3 Закону
України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг», якщо
вартість необлікованих у встановленому
порядку таких товарів за цінами реалізації
становить 50 000 гривень та більше, а при
повторному
порушенні,
допущеному
протягом року з дати встановлення факту
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іноземним суб'єктом господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) алкогольними напоями,
тютюновими виробами, рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах,
без марок акцизного податку встановленого
зразка або з підробленими марками акцизного
податку;
акта про встановлення факту або за
рішенням
суду
здійснення
суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб'єктом господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
зберігання,
транспортування,
торгівлі
фальсифікованими або необлікованими у
такого
суб'єкта
господарювання
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, пальним;
акта про встановлення факту здійснення
суб'єктом господарювання (у тому числі
іноземним суб'єктом господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво)
роздрібної
торгівлі
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних
сигаретах,
пальним
з
порушенням порядку обліку товарних запасів,
передбачених пунктом 12 статті 3 Закону
України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг», якщо
вартість необлікованих у встановленому
порядку таких товарів за цінами реалізації
становить 50 000 гривень та більше, а при
повторному
порушенні,
допущеному
протягом року з дати встановлення факту
першого порушення – сумарна вартість
необлікованих товарів, виявлених при
першому та повторному порушенні становить
50 000 гривень та більше;

3519

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

першого порушення – сумарна вартість
необлікованих товарів, виявлених при
першому та повторному порушенні становить
50 000 гривень та більше;
рішення суду про встановлення факту
переміщення суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземним
суб'єктом
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах,
поза
митним
контролем;
отримання від правоохоронних органів
матеріалів
щодо
встановлення
факту
порушення вимог статті 15 3 цього Закону
щодо
продажу
алкогольних
напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
особам, які не досягли 18 років, або у не
визначених для цього місцях;
отримання від уповноважених органів
інформації, що документи, копії яких подані
разом із заявою на отримання ліцензії, не
видавалися / не погоджувалися такими
органами; акту про встановлення факту
подання заявником недостовірних даних у
документах, поданих разом із заявою на
отримання ліцензії;
акту про встановлення факту порушення
порядку
проведення
розрахунків,
встановленого пунктами 1 і 2 статті 3 Закону
України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг», втретє
протягом 365 календарних днів, з дня
винесення акту про встановлення факту
першого такого порушення;
акту про встановлення факту здійснення
роздрібної торгівлі через реєстратори
розрахункових
операцій,
програмні
реєстратори розрахункових операцій (книг
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рішення суду про встановлення факту
переміщення суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземним
суб'єктом
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах,
поза
митним
контролем;
отримання від правоохоронних органів
матеріалів
щодо
встановлення
факту
порушення вимог статті 15 3 цього Закону
щодо
продажу
алкогольних
напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
особам, які не досягли 18 років, або у не
визначених для цього місцях;
отримання від уповноважених органів
інформації, що документи, копії яких подані
разом із заявою на отримання ліцензії, не
видавалися / не погоджувалися такими
органами; акту про встановлення факту
подання заявником недостовірних даних у
документах, поданих разом із заявою на
отримання ліцензії;
акта про встановлення факту порушення
порядку
проведення
розрахунків,
встановленого пунктами 1 і 2 статті 3 Закону
України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг», втретє
протягом 365 календарних днів, з дня
винесення акту про встановлення факту
першого такого порушення;
акта про встановлення факту здійснення
роздрібної торгівлі через реєстратори
розрахункових
операцій,
програмні
реєстратори розрахункових операцій (книг
обліку розрахункових операцій) не зазначені в
ліцензії;
акта про встановлення факту відсутності
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
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обліку розрахункових операцій) не зазначені в
ліцензії;
акту про встановлення факту відсутності
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) за місцем провадження
діяльності, яка підлягає ліцензуванню. До
такого акту долучається мультимедійна
інформація щодо фіксації зазначеного факту
технічними приладами та/або технічними
засобами, що здійснюють або мають функції
фото-,
кінозйомки,
відеозапису
чи
звукозапису
та/або
засобами
фото-,
кінозйомки, відеозапису чи звукозапису;
акту про встановлення факту порушення
термінів звернення до органу ліцензування
щодо зміни відомостей, зазначених у виданій
суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб'єкту господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) ліцензії;
акту, що засвідчує факт відмови суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб'єктом господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або його посадовими (службовими)
особами (його представниками або особами,
які фактично проводять розрахункові
операції), без законних підстав у допуску
уповноважених
представників
контролюючого органу до проведення
перевірки, складеного відповідно до вимог
пункту 81.2 статті 81 Податкового кодексу
України. До такого акту долучається
мультимедійна інформація щодо фіксації
зазначеного факту технічними приладами
та/або технічними засобами, що здійснюють
або мають функції фото-, кінозйомки,
відеозапису чи звукозапису та/або засобами
фото-,
кінозйомки,
відеозапису
чи
звукозапису.
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через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) за місцем провадження
діяльності, яка підлягає ліцензуванню. До
такого акту долучається мультимедійна
інформація щодо фіксації зазначеного факту
технічними приладами та/або технічними
засобами, що здійснюють або мають функції
фото-,
кінозйомки,
відеозапису
чи
звукозапису
та/або
засобами
фото-,
кінозйомки, відеозапису чи звукозапису;
акта про встановлення факту порушення
термінів звернення до органу ліцензування
щодо зміни відомостей, зазначених у виданій
суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб'єкту господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) ліцензії;
акта, що засвідчує факт відмови суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб'єктом господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або його посадовими (службовими)
особами (його представниками або особами,
які фактично проводять розрахункові
операції), без законних підстав у допуску
уповноважених
представників
контролюючого органу до проведення
перевірки, складеного відповідно до вимог
пункту 81.2 статті 81 Податкового кодексу
України. До такого акту долучається
мультимедійна інформація щодо фіксації
зазначеного факту технічними приладами
та/або технічними засобами, що здійснюють
або мають функції фото-, кінозйомки,
відеозапису чи звукозапису та/або засобами
фото-,
кінозйомки,
відеозапису
чи
звукозапису;
рішення Ради національної безпеки та
оборони України, введеного в дію указом
Президента України про застосування до
суб’єкта
господарювання
санкції,
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рішення Ради національної безпеки та
оборони України, введеного в дію указом
Президента України про застосування до
суб’єкта
господарювання
санкції,
передбаченої пунктом 6 частини першої статті
4 Закону України «Про санкції»»;
частину п’ятдесят другу замінити трьома
частинами такого змісту:
«Розпорядження про анулювання ліцензії
приймається:
на 16 робочий день з дня наступного за
днем: вручення суб’єкту господарювання
акту, що є підставою для анулювання ліцензії;
отримання від правоохоронних органів
матеріалів
щодо
встановлення
факту
порушення вимог статті 15 3 цього Закону
щодо
продажу
алкогольних
напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
особам, які не досягли 18 років, або у не
визначених для цього місцях; отримання від
уповноважених органів інформації, що
документи, копії яких подані разом із заявою
на отримання ліцензії, не видавалися/не
погоджувалися такими органами;
на 3 робочий день з дня отримання
відповідного рішення суду, яке є підставою
для анулювання ліцензії відповідно до вимог
цієї статті або заяви суб'єкта господарювання
(у
тому
числі
іноземного
суб'єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) про
анулювання власної ліцензії;
на 6 робочий день з дня отримання
рішення про скасування державної реєстрації
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво)
або
рішення
Ради
національної безпеки та оборони України,
введеного в дію указом Президента України
про застосування до суб’єкта господарювання
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передбаченої пунктом 6 частини першої статті
4 Закону України «Про санкції»;
частину п’ятдесят другу замінити трьома
новими частинами такого змісту:
«Розпорядження про анулювання ліцензії
приймається:
на 16 робочий день з дня наступного за
днем:
вручення суб’єкту господарювання акту,
що є підставою для анулювання ліцензії;
отримання від правоохоронних органів
матеріалів
щодо
встановлення
факту
порушення вимог статті 153 цього Закону
щодо
продажу
алкогольних
напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
особам, які не досягли 18 років, або у не
визначених для цього місцях;
отримання від уповноважених органів
інформації, що документи, копії яких подані
разом із заявою на отримання ліцензії, не
видавалися/не
погоджувалися
такими
органами;
на 3 робочий день з дня отримання
відповідного рішення суду, яке є підставою
для анулювання ліцензії відповідно до вимог
цієї статті або заяви суб'єкта господарювання
(у
тому
числі
іноземного
суб'єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) про
анулювання власної ліцензії;
на 6 робочий день з дня отримання
рішення про скасування державної реєстрації
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво)
або
рішення
Ради
національної безпеки та оборони України,
введеного в дію указом Президента України
про застосування до суб’єкта господарювання
санкції, передбаченої пунктом 6 частини
першої статті 4 Закону України «Про санкції»;

3522

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

санкції, передбаченої пунктом 6 частини
першої статті 4 Закону України «Про санкції»;
на наступний робочий день після дати
останнього терміну сплати чергового платежу
за наступний щорічний термін дії відповідної
ліцензії або щоквартальної плати у разі
відсутності сплати чергового платежу.
Орган ліцензування на наступний робочий
день після прийняття розпорядження про
анулювання ліцензії:
вносить інформацію щодо розпорядження
про анулювання ліцензії до Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу пального, та/або
Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та
обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів та рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, а також оприлюднює
його на офіційному веб-сайті;
направляє суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
розпорядження про анулювання ліцензії в
порядку,
встановленому
статтею
42
Податкового кодексу України.
Розпорядження про анулювання ліцензії
прийняті органом ліцензування можуть бути
оскаржені в адміністративному або судовому
порядку. Ліцензія анулюється та вважається
недійсною
з
дня
оприлюднення
розпорядження про анулювання ліцензії на
офіційному веб-сайті органу ліцензування».
У зв’язку із цим, частини п’ятдесят третю
— шістдесят друга відповідно вважати
п’ятдесят п’ятою — шістдесят четвертою ;
у частині п’ятдесят п'ятій слова “орган,
який видав ліцензію, на підставі заяви
суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
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на наступний робочий день після дати
останнього терміну сплати чергового платежу
за наступний щорічний термін дії відповідної
ліцензії або щоквартальної плати у разі
відсутності сплати чергового платежу.
Орган ліцензування на наступний робочий
день після прийняття розпорядження про
анулювання ліцензії:
вносить інформацію щодо розпорядження
про анулювання ліцензії до Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу пального, та/або
Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та
обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів та рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, а також оприлюднює
його на офіційному веб-сайті;
направляє суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземну
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
розпорядження про анулювання ліцензії в
порядку,
встановленому
статтею
42
Податкового кодексу України.
Розпорядження про анулювання ліцензії
прийняті органом ліцензування можуть бути
оскаржені в адміністративному або судовому
порядку. Ліцензія анулюється та вважається
недійсною
з
дня
оприлюднення
розпорядження про анулювання ліцензії на
офіційному веб-сайті органу ліцензування».
У зв’язку із цим, частини п’ятдесят третю
— шістдесят шосту вважати відповідно
частинами п’ятдесят п’ятою — шістдесят
восьмою;
у частині п’ятдесят п'ятій слова “орган,
який видав ліцензію, на підставі заяви
суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
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іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін” замінити
словами
“суб’єкт
господарювання
зобов’язаний у місячний термін, з дня
внесення таких змін, звернутися до органу,
який видав ліцензію, з відповідною заявою”;
після частини п’ятдесят п'ятої доповнити
частиною п’ятдесят шостою наступного
змісту:
“Орган, який видав ліцензію, на підставі
заяви суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін.”.
У зв’язку з цим частини п’ятдесят шосту —
шістдесят третю вважати п’ятдесят сьомою —
шістдесят п’ятою .
з) у статті 16:
у назві статті слова "Органи контролю"
замінити на слово "Контроль";
частину 2 статті викласти у наступній
редакції:
" Суб'єкт господарювання – виробник або
імпортер алкогольних виробів, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, або пального має
право:
самостійно визначати засоби та форми
захисту вироблюваних або імпортованих ним
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального від їх фальсифікації
(підроблення) та незаконного обігу;
ініціативи перевірки (контролю) щодо
фальсифікації та законності обігу власної
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діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін” замінити
словами
“суб’єкт
господарювання
зобов’язаний у місячний термін, з дня
внесення таких змін, звернутися до органу,
який видав ліцензію, з відповідною заявою”;
після частини п’ятдесят п'ятої доповнити
новою частиною такого змісту:
“Орган, який видав ліцензію, на підставі
заяви суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін”.
У зв’язку з цим частини п’ятдесят шосту —
шістдесят восьму вважати відповідно
частинами п’ятдесят сьомою — шістдесят
дев'ятою.
з) у статті 16:
у назві слова "Органи контролю" замінити
словом "Контроль";
частину другу викласти у такій редакції:
"Суб'єкт господарювання – виробник або
імпортер алкогольних виробів, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, або пального має
право:
самостійно визначати засоби та форми
захисту вироблюваних або імпортованих ним
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального від їх фальсифікації
(підроблення) та незаконного обігу;
ініціативи перевірки (контролю) щодо
фальсифікації та законності обігу власної
продукції, що здійснюється суб'єктами
господарювання (у тому числі іноземними
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продукції, що здійснюється суб'єктами
господарювання (у тому числі іноземними
суб’єктами господарювання, які діють через
своє зареєстроване постійне представництво)
та
фізичними
особами
в
порядку,
передбаченому цією статтею;
впроваджувати
системи
відстеження
власної продукції та вимагати в суб’єктів
господарювання, які володіють ліцензіями на
право оптової торгівлі, виконання зобов’язань
щодо використання системи відстеження в їх
діяльності.";
після частини 2 доповнити новими
частинами наступного змісту:
"Суб’єкт господарювання, який володіє
ліцензією на право оптової торгівлі
тютюновими виробами, повинен забезпечити
використання системи відстеження під час
реалізації (постачання) тютюнових виробів
та/або іншого переміщення тютюнових
виробів суб’єктам господарювання, які
володіють ліцензією на право оптової та/або
роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а
також забезпечити збір та надання інформації
за кожною операцією з реалізації (постачання)
та переміщення тютюнових виробів в
електронній формі на запит щодо інформації
про рух тютюнових виробів.
Якщо виробник, імпортер тютюнових
виробів, в межах Закону України «Про захист
економічної конкуренції» має підстави
вважати, що його контрагент, який отримує
продукцію та володіє ліцензією на право
оптової торгівлі тютюновими виробами, не
відповідає вимогам щодо відстеження руху
тютюнових виробів, які передбачені цією
статтею, він має право запитувати у такого
контрагента:
докази наявності системи відстеження (у
тому числі відомості про наявність
обладнання
для
сканування
ідентифікаційного маркування продукції);
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суб’єктами господарювання, які діють через
своє зареєстроване постійне представництво)
та
фізичними
особами
в
порядку,
передбаченому цією статтею;
впроваджувати
системи
відстеження
власної продукції та вимагати в суб’єктів
господарювання, які володіють ліцензіями на
право оптової торгівлі, виконання зобов’язань
щодо використання системи відстеження в їх
діяльності";
після
частини
другою
доповнити
дев'ятьма новими частинами такого змісту:
"Суб’єкт господарювання, який володіє
ліцензією на право оптової торгівлі
тютюновими виробами, повинен забезпечити
використання системи відстеження під час
реалізації (постачання) тютюнових виробів
та/або іншого переміщення тютюнових
виробів суб’єктам господарювання, які
володіють ліцензією на право оптової та/або
роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а
також забезпечити збір та надання інформації
за кожною операцією з реалізації (постачання)
та переміщення тютюнових виробів в
електронній формі на запит щодо інформації
про рух тютюнових виробів.
Якщо виробник, імпортер тютюнових
виробів, в межах Закону України «Про захист
економічної конкуренції» має підстави
вважати, що його контрагент, який отримує
продукцію та володіє ліцензією на право
оптової торгівлі тютюновими виробами, не
відповідає вимогам щодо відстеження руху
тютюнових виробів, які передбачені цією
статтею, він має право запитувати у такого
контрагента:
докази наявності системи відстеження (у
тому числі відомості про наявність
обладнання
для
сканування
ідентифікаційного маркування продукції);
зведений документ в електронній формі з
інформацією про рух власної продукції;
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зведений документ в електронній формі з
інформацією про рух власної продукції;
зведений документ в електронній формі
про обсяги продажів власної продукції із
зазначенням обсягу реалізації тютюнових
виробів у оптовій та роздрібній мережах по
кожній області;
копії
первинних
документів,
що
підтверджують здійснення господарських
операцій з власною продукцією за будь-який
період (у разі, якщо на запит виробника,
імпортера тютюнових виробів або суб’єкта
господарювання,
пов’язаного
з
ними
відносинами контролю, первинні документи
містять інформацію щодо продукції інших
виробників або імпортерів тютюнових
виробів, копії таких документів надаються з
вилученням зазначеної інформації).
Запит щодо інформації про рух тютюнових
виробів
надсилається
виробником,
імпортером тютюнових виробів або суб’єктом
господарювання, який володіє ліцензією на
право
оптової
торгівлі
тютюновими
виробами,
за
місцезнаходженням
контрагента, який отримує продукцію.
Суб’єкт господарювання, який отримав
запит щодо інформації про рух тютюнових
виробів, зобов’язаний надавати відповідь на
такий
запит
разом
з
запитуваними
документами (їх копіями), протягом 15
робочих днів з дня, наступного за днем
отримання запиту.
Виробник, імпортер тютюнових виробів, в
межах Закону України «Про захист
економічної конкуренції», протягом 15
робочих днів з дня, наступного за граничним
днем строку для відповіді на запит щодо
інформації про рух тютюнових виробів,
повинен мотивовано призупиняти реалізацію
(постачання) тютюнових виробів суб’єкту
господарювання, якому було направлено
такий запит, та не виконувати нові замовлення
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зведений документ в електронній формі
про обсяги продажів власної продукції із
зазначенням обсягу реалізації тютюнових
виробів у оптовій та роздрібній мережах по
кожній області;
копії
первинних
документів,
що
підтверджують здійснення господарських
операцій з власною продукцією за будь-який
період (у разі, якщо на запит виробника,
імпортера тютюнових виробів або суб’єкта
господарювання,
пов’язаного
з
ними
відносинами контролю, первинні документи
містять інформацію щодо продукції інших
виробників або імпортерів тютюнових
виробів, копії таких документів надаються з
вилученням зазначеної інформації).
Запит щодо інформації про рух тютюнових
виробів
надсилається
виробником,
імпортером
тютюнових
виробів
за
місцезнаходженням
контрагента,
який
отримує продукцію.
Суб’єкт господарювання, який отримав
запит щодо інформації про рух тютюнових
виробів, зобов’язаний надавати відповідь на
такий
запит
разом
з
запитуваними
документами (їх копіями), протягом 15
робочих днів з дня, наступного за днем
отримання запиту.
Виробник, імпортер тютюнових виробів, в
межах Закону України «Про захист
економічної конкуренції», протягом 15
робочих днів з дня, наступного за граничним
днем строку для відповіді на запит щодо
інформації про рух тютюнових виробів,
повинен мотивовано призупиняти реалізацію
(постачання) тютюнових виробів суб’єкту
господарювання, якому було направлено
такий запит, та не виконувати нові замовлення
на постачання тютюнових виробів від такого
суб’єкта господарювання, у разі наявності
однієї з підстав:
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на постачання тютюнових виробів від такого
суб’єкта господарювання, у разі наявності
однієї з підстав:
такий суб’єкт господарювання не надав
інформацію на запит щодо інформації про рух
тютюнових виробів;
за результатами аналізу інформації від
такого суб’єкта господарювання виявлено
його
невідповідність
вимогам
щодо
відстеження руху тютюнових виробів,
передбачених цією статтею;
інформація
такого
суб’єкта
господарювання про рух тютюнових виробів
не охоплює весь обсяг тютюнових виробів,
зазначених у запиті щодо інформації про рух
тютюнових виробів, відвантажених такому
суб’єкту
господарювання
виробником,
імпортером тютюнових виробів або суб’єктом
господарювання, який володіє ліцензією на
право оптової торгівлі тютюновими виробами
(за
виключенням
документально
підтверджених фактів втрати, пошкодження
або знищення продукції);
обсяг
замовлення
такого
суб’єкта
господарювання більше ніж на 20 відсотків
перевищує
середній
обсяг
закупівель
тютюнових
виробів
цим
суб’єктом
господарювання протягом двох послідовних
тижнів, що передують даті замовлення ;
за результатами аналізу інформації від
такого суб’єкта господарювання виявлено, що
запаси тютюнових виробів у місцях
зберігання суб’єкта господарювання на 20
відсотків перевищують обсяг, що за
звичайних умов реалізується ним протягом
двох тижнів.
Виробник, імпортер тютюнових виробів
має право на здійснення дій передбачених
частиною сьомої цієї статті, за умови
попередження
відповідного
суб'єкта
господарювання про такі дії за 15 робочих
днів.
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такий суб’єкт господарювання не надав
інформацію на запит щодо інформації про рух
тютюнових виробів;
за результатами аналізу інформації від
такого суб’єкта господарювання виявлено
його
невідповідність
вимогам
щодо
відстеження руху тютюнових виробів,
передбачених цією статтею;
інформація
такого
суб’єкта
господарювання про рух тютюнових виробів
не охоплює весь обсяг тютюнових виробів,
зазначених у запиті щодо інформації про рух
тютюнових виробів, відвантажених такому
суб’єкту
господарювання
виробником,
імпортером
тютюнових
виробів
(за
виключенням документально підтверджених
фактів втрати, пошкодження або знищення
продукції);
обсяг
замовлення
такого
суб’єкта
господарювання більше ніж на 20 відсотків
перевищує
середній
обсяг
закупівель
тютюнових
виробів
цим
суб’єктом
господарювання протягом двох послідовних
тижнів, що передують даті замовлення;
за результатами аналізу інформації від
такого суб’єкта господарювання виявлено, що
запаси тютюнових виробів у місцях
зберігання суб’єкта господарювання на 20
відсотків перевищують обсяг, що за
звичайних умов реалізується ним протягом
двох тижнів.
Виробник, імпортер тютюнових виробів
має право на здійснення дій передбачених
частиною сьомої цієї статті, за умови
попередження
відповідного
суб'єкта
господарювання про такі дії за 15 робочих
днів.
Повідомлення
щодо
мотивованого
призупинення
реалізації
(постачання)
тютюнових виробів та припинення виконання
нових замовлень на постачання тютюнових
виробів
надсилається
виробником,
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Повідомлення
щодо
мотивованого
призупинення
реалізації
(постачання)
тютюнових виробів та припинення виконання
нових замовлень на постачання тютюнових
виробів
надсилається
виробником,
імпортером тютюнових виробів або суб’єктом
господарювання, який володіє ліцензією на
право
оптової
торгівлі
тютюновими
виробами,
за
місцезнаходженням
контрагента, який отримує продукцію.
Виробник, імпортер тютюнових виробів
або суб’єкт господарювання, який володіє
ліцензією на право оптової торгівлі
тютюновими виробами, поновлює реалізацію
(постачання)
тютюнових
виробів
та
прийняття
замовлень
на
постачання
тютюнових виробів контрагенту, який
отримує продукцію, лише після усунення
таким контрагентом підстав, що призвели до
призупинення цих операцій.
Орган державного контролю, до якого
звернувся суб'єкт господарювання – виробник
алкогольних виробів, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального або суб’єкт
господарювання, який володіє ліцензією на
право
оптової
торгівлі
тютюновими
виробами, з проханням про ініціювання
перевірки, зобов'язаний терміново провести
перевірку відповідності продукції оригіналу
та/або законності обігу продукції в
присутності
представника
ініціатора
перевірки.
у зв'язку з чим, частини третя та четверта
вважати
відповідно
чотирнадцятою
пятнадцятою.
частину чотирнадцяту замінити двома
новими частинами такого змісту викласти:
«Щомісяця до 10 числа наступного за
звітним місяцем до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, подаються звіти за
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імпортером
тютюнових
виробів
за
місцезнаходженням
контрагента,
який
отримує продукцію.
Виробник, імпортер тютюнових виробів
поновлює
реалізацію
(постачання)
тютюнових виробів та прийняття замовлень
на
постачання
тютюнових
виробів
контрагенту, який отримує продукцію, лише
після усунення таким контрагентом підстав,
що призвели до призупинення цих операцій.
Орган державного контролю, до якого
звернувся суб'єкт господарювання – виробник
алкогольних виробів, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального з проханням про
ініціювання
перевірки,
зобов'язаний
терміново провести перевірку відповідності
продукції оригіналу та/або законності обігу
продукції в присутності представника
ініціатора перевірки".
У зв'язку з цим, частини третю і четверту
вважати відповідно частинами дванадцятою і
тринадцятою;
частину дванадцяту замінити двома
новими частинами такого змісту:
«Щомісяця, до 10 числа наступного за
звітним місяцем до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, подаються звіти за
формою та порядку складання, які
встановлено центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику, від:
суб'єктів господарювання (у тому числі
іноземних суб’єктів господарювання, які
діють через свої зареєстровані постійні
представництва), які здійснюють оптову
торгівлю спиртом, алкогольними напоями і
тютюновими виробами, рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах,
та/або експорт, імпорт зазначеної продукції –
звіт про обсяги обігу (в тому числі імпорту та
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формою та порядку складання, які
встановлено центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику, від:
суб'єктів господарювання (у тому числі
іноземних суб’єктів господарювання, які
діють через свої зареєстровані постійні
представництва), які здійснюють оптову
торгівлю спиртом, алкогольними напоями і
тютюновими виробами, рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах,
та/або експорт, імпорт зазначеної продукції –
звіт про обсяги обігу (в тому числі імпорту та
експорту) спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах;
виробників спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
які здійснюють виробництво та/або експорт,
імпорт зазначеної продукції – звіт про обсяги
виробництва та обігу (в тому числі імпорту та
експорту) спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів та тютюнової сировини,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах.
Виробники
вищезазначеної
продукції подають лише звіт про обсяги
виробництва та обігу, без подання окремого
звіту про обсяги обігу.
У
разі,
якщо
виробник,
суб’єкт
господарювання (у тому числі іноземний
суб’єкт господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
самостійно виявив помилки у поданому ним
звіті, він зобов’язаний подати уточнений звіт.
Якщо уточнений звіт подано до кінця місяця,
наступного за звітним місяцем, в якому
допущена помилка, то в такому разі штраф,
встановлений
абзацом
дев’ятнадцятим
частини другої статті 17 цього Закону, не
застосовується.
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експорту) спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах;
виробників спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
які здійснюють виробництво та/або експорт,
імпорт зазначеної продукції – звіт про обсяги
виробництва та обігу (в тому числі імпорту та
експорту) спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів та тютюнової сировини,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах.
Виробники
вищезазначеної
продукції подають лише звіт про обсяги
виробництва та обігу, без подання окремого
звіту про обсяги обігу.
У
разі,
якщо
виробник,
суб’єкт
господарювання (у тому числі іноземний
суб’єкт господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
самостійно виявив помилки у поданому ним
звіті, він зобов’язаний подати уточнений звіт.
Якщо уточнений звіт подано до кінця місяця,
наступного за звітним місяцем, в якому
допущена помилка, то в такому разі штраф,
встановлений
абзацом
дев’ятнадцятим
частини другої статті 17 цього Закону, не
застосовується".
У зв’язку з цим, частину тринадцяту
вважати частиною чотирнадцятою.
у частині чотирнадцятій слова “Для
здійснення контролю суб'єкт господарювання
(у
тому
числі
іноземний
суб'єкт
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
подає зазначеному органу копію платіжного
доручення з відміткою банку про сплату”
виключити;
и) абзаци одинадцятий, девятнадцятий,
двадцятий, двадцять третій частини другої
статті 17 викласти в такій редакції:
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У зв’язку з чим, частину п'ятнадцяту
вважати частиною шістнадцятою.
у частині шістнадцятій слова “Для
здійснення контролю суб'єкт господарювання
(у
тому
числі
іноземний
суб'єкт
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
подає зазначеному органу копію платіжного
доручення з відміткою банку про сплату ”
виключити;
и) у частині другій статті 17:
абзац одинадцятий викласти в такій
редакції: роздрібної торгівлі алкогольними
напоями, тютюновими виробами, рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах, чи пальним через реєстратор
розрахункових
операцій,
програмний
реєстратор розрахункових операцій (книгу
обліку
розрахункових
операцій),
які
знаходяться у місці торгівлі, не зазначений у
ліцензії - 200 відсотків вартості реалізованої
через такий реєстратор розрахункових
операцій,
програмний
реєстратор
розрахункових операцій (книгу обліку
розрахункових операцій), які знаходяться у
місці торгівлі, але не менше 10000 гривень;
абзац двадцятий викласти в такій редакції:
"виробництва, зберігання, транспортування,
реалізації фальсифікованих алкогольних
напоїв, тютюнових виробів чи рідин, що
використовуються в електронних сигаретах;
алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах без марок акцизного податку
встановленого зразка або з підробленими
марками акцизного податку, - 200 відсотків
вартості товару, але не менше 17000 гривень";
абзац дев’ятнадцятий викласти у наступній
редакції: «роздрібної торгівлі тютюновими
виробами, тютюном та промисловими
замінниками
тютюну,
рідинами,
що
використовуються в електронних сигаретах,
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роздрібної
торгівлі
алкогольними
напоями, тютюновими виробами, рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах, чи пальним через реєстратор
розрахункових
операцій,
програмний
реєстратор розрахункових операцій (книгу
обліку
розрахункових
операцій),
які
знаходяться у місці торгівлі, не зазначений у
ліцензії - 200 відсотків вартості реалізованої
через такий реєстратор розрахункових
операцій,
програмний
реєстратор
розрахункових операцій (книгу обліку
розрахункових операцій), які знаходяться у
місці торгівлі, але не менше 10000 гривень;
роздрібної
торгівлі
тютюновими
виробами, тютюном та промисловими
замінниками
тютюну,
рідинами,
що
використовуються в електронних сигаретах,
за цінами, вищими від максимальних
роздрібних цін на такі товари, встановлених
виробниками
або
імпортерами
таких
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
збільшеними на суми акцизного податку з
роздрібної торгівлі підакцизними товарами, 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
тютюнових
виробів,
тютюном
та
промисловими
замінниками
тютюну,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, але не менше 10000
гривень;
виробництва,
зберігання,
транспортування, реалізації фальсифікованих
алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах; алкогольних напоїв, тютюнових
виробів чи рідин, що використовуються в
електронних сигаретах без марок акцизного
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за цінами, вищими від максимальних
роздрібних цін на такі товари, встановлених
виробниками
або
імпортерами
таких
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
збільшеними на суми акцизного податку з
роздрібної торгівлі підакцизними товарами, 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
тютюнових
виробів,
тютюном
та
промисловими
замінниками
тютюну,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, але не менше 10000
гривень;
абзац двадцять третій викласти в такій
редакції: "неподання чи несвоєчасного
подання звіту або подання звіту з
недостовірними відомостями про обсяги
виробництва та/або обігу (в тому числі
імпорту та експорту) спирту, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів та рідин, що
використовуються в електронних сигаретах
до органу виконавчої влади, уповноваженого
Кабінетом Міністрів України видавати
відповідні ліцензії, - у розмірі 17000 гривень".
-10702- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
і) у статті 18:
у частині сімнадцятій слова “засвідчена
нотаріально або органом, який видав оригінал
документа, або посадовою особою органу
ліцензування.” виключити».
доповнити новими частинами такого
змісту:
“Особи, які після набрання чинності цим
Законом в процесі приватизації придбали
майно Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості ЄДРПОУ37199618
(Державне
підприємство

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

податку встановленого зразка або з
підробленими марками акцизного податку, 200 відсотків вартості товару, але не менше
17000 гривень;
неподання чи несвоєчасного подання звіту
або подання звіту з недостовірними
відомостями про обсяги виробництва та/або
обігу (в тому числі імпорту та експорту)
спирту, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів та рідин, що використовуються в
електронних сигаретах до органу виконавчої
влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів
України видавати відповідні ліцензії, - у
розмірі 17000 гривень";

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

і) у статті 18:
у частині сімнадцятій слова “засвідчена
нотаріально або органом, який видав оригінал
документа, або посадовою особою органу
ліцензування” виключити;
доповнити новими частинами такого
змісту:
“Особи, які після набрання чинності цим
Законом в процесі приватизації придбали
майно Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості ЄДРПОУ37199618
(Державне
підприємство
«Укрспирт»), беруть на себе зобов’язання
щодо погашення боргів із заробітної плати,
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«Укрспирт»), беруть на себе зобов’язання
щодо погашення боргів із заробітної плати,
перед бюджетами (в тому числі штрафних
санкцій)
та
з
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, простроченої кредиторської
заборгованості (далі - заборгованість)
Державного підприємства «Укрспирт» як
балансоутримувача майна в розмірі 100% від
балансової вартості такого майна станом на
останню звітну дату.
У разі, якщо розмір заборгованості
менший, ніж балансова вартість такого майна,
то заборгованість погашається у сумі
відповідної заборгованості. А у разі
недостатності
коштів
погашення
здійснюється Державним підприємством
«Укрспирт» у загальному порядку згідно
законодавства.
Погашення заборгованості здійснюється
шляхом перерахування відповідної суми
грошових
коштів
на
рахунок
балансоутримувача такого майна (Державне
підприємство «Укрспирт»), який в свою чергу
в триденний термін перераховує ці кошти в
повному об’ємі в такому порядку:
1) погашення боргів із заробітної плати;
2) погашення боргів перед бюджетами (в
тому числі штрафних санкцій) та з єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування;
3) інша прострочена кредиторська
заборгованість. При цьому, зміни черговості
погашення не допускається.
Зобов'язання щодо погашення боргів із
заробітної плати, перед бюджетами та з
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування,
простроченої кредиторської заборгованості
Державного підприємства «Укрспирт» та
строки
виконання
таких
зобов’язань

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

перед бюджетами (в тому числі штрафних
санкцій)
та
з
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, простроченої кредиторської
заборгованості (далі - заборгованість)
Державного підприємства «Укрспирт» як
балансоутримувача майна в розмірі 100% від
балансової вартості такого майна станом на
останню звітну дату.
У разі, якщо розмір заборгованості
менший, ніж балансова вартість такого майна,
то заборгованість погашається у сумі
відповідної заборгованості. А у разі
недостатності
коштів
погашення
здійснюється Державним підприємством
«Укрспирт» у загальному порядку згідно
законодавства.
Погашення заборгованості здійснюється
шляхом перерахування відповідної суми
грошових
коштів
на
рахунок
балансоутримувача такого майна (Державне
підприємство «Укрспирт»), який в свою чергу
в триденний термін перераховує ці кошти в
повному об’ємі в такому порядку:
1) погашення боргів із заробітної плати;
2) погашення боргів перед бюджетами (в
тому числі штрафних санкцій) та з єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування;
3) інша прострочена кредиторська
заборгованість. При цьому, зміни черговості
погашення не допускається.
Зобов'язання щодо погашення боргів із
заробітної плати, перед бюджетами та з
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування,
простроченої кредиторської заборгованості
Державного підприємства «Укрспирт» та
строки
виконання
таких
зобов’язань
включаються до умов продажу об’єкта
приватизації;
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включаються до умов продажу об’єкта
приватизації;
Тимчасово на період з 01 січня 2022 року
по 31 грудня 2022 року (включно), встановити
річну плату за ліцензії на право оптової
торгівлі тютюновими виробами у розмірі 150
розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня року, за який
вноситься щорічний платіж.
Тимчасово, на період до 31 грудня 2023
року (включно):
максимальна роздрібна ціна може не
наноситись на пачки, коробки, сувенірні
коробки тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну та ємності
(упаковки) з рідинами, що використовуються
в електронних сигаретах, на які до 31 грудня
2021 року (включно) не встановлювалась
максимальна роздрібна ціна;
якщо у випадку, передбаченому цією
статтею, на пачку, коробку, сувенірну коробку
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників тютюну та на ємності (упаковки) з
рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах,
максимальна
роздрібна ціна не наноситься, для визначення
перевищення максимальних роздрібних цін
при роздрібній торгівлі такими товарами, що
є підставою для застосування штрафної
санкції, передбаченої частиною другою статті
17 цього Закону, використовується розмір
максимальної роздрібної ціни, встановленої
виробником або імпортером у Декларації про
максимальні роздрібні ціни на підакцизні
товари (продукцію), та дата виготовлення
такої продукції, нанесена на пачку, коробку,
сувенірну коробку тютюнових виробів,
тютюну, промислових замінників тютюну та
на ємність (упаковку) з рідиною, що
використовується в електронних сигаретах».
-10703- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Тимчасово на період з 01 січня 2022 року
по 31 грудня 2022 року (включно), встановити
річну плату за ліцензії на право оптової
торгівлі тютюновими виробами у розмірі 150
розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня року, за який
вноситься щорічний платіж.
Тимчасово, на період до 31 грудня 2023
року (включно):
максимальна роздрібна ціна може не
наноситись на пачки, коробки, сувенірні
коробки тютюнових виробів, тютюну,
промислових замінників тютюну та ємності
(упаковки) з рідинами, що використовуються
в електронних сигаретах, на які до 31 грудня
2021 року (включно) не встановлювалась
максимальна роздрібна ціна;
якщо у випадку, передбаченому цією
статтею, на пачку, коробку, сувенірну коробку
тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників тютюну та на ємності (упаковки) з
рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах,
максимальна
роздрібна ціна не наноситься, для визначення
перевищення максимальних роздрібних цін
при роздрібній торгівлі такими товарами, що
є підставою для застосування штрафної
санкції, передбаченої частиною другою статті
17 цього Закону, використовується розмір
максимальної роздрібної ціни, встановленої
виробником або імпортером у Декларації про
максимальні роздрібні ціни на підакцизні
товари (продукцію), та дата виготовлення
такої продукції, нанесена на пачку, коробку,
сувенірну коробку тютюнових виробів,
тютюну, промислових замінників тютюну та
на ємність (упаковку) з рідиною, що
використовується в електронних сигаретах»;
Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Підпункт а) підпункту 3 пункту 3 розділу
II викласти в такій редакції:
«у абзаці двадцять п’ятому статті 1 слова
«державного зразка, який» замінити словами
«що».».
-10704- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт а) підпункту 3 пункту 3 Розділу ІІ
проекту,
доповнити
новим
абзацом
наступного змісту:
"абзац шістнадцятий викласти у наступній
редакції: "незаконний обіг – імпорт, експорт,
транспортування, зберігання, оптова торгівля,
роздрібна торгівля спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, спиртом етиловим
ректифікованим
виноградним,
спиртом
етиловим
ректифікованим
плодовим,
дистилятом
виноградним
спиртовим,
спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом,
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами та рідинами, що використовуються
в електронних сигаретах, та пальним з
порушенням
вимог
цього
Закону,
Податкового кодексу України та іншого
законодавства, що регулює ці питання;""
-10705- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт а) підпункту 3 пункту 3 Розділу ІІ
проекту,
доповнити
новим
абзацом
наступного змісту:
"статтю 1 доповнити новим абзацом
наступного змісту: "система відстеження –
комплекс обладнання та програмних засобів
для запобігання фальсифікації (підроблення)
та/або незаконного обігу продукції, які
надають змогу за допомогою інформаційнотелекомунікаційних технологій та обладнання
для
сканування
ідентифікаційного
маркування
реєструвати
(вносити),
контролювати (перевіряти) та відстежувати
рух продукції на всіх етапах її реалізації
(постачання) та/або іншого переміщення
продукції, яка знаходиться у власності,

3534

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

володінні або під контролем суб’єкта
господарювання.""
-10706- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10707- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац перший підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ
-10708- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац другий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.
-10709- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-10710- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 Розділу
законопроекту – виключити
-10711- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

ІІ

Підпункт 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту виключити
-10712- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «а» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту: «абзац
п'ятдесят другий виключити».
-10713- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «а» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту: «абзац
п'ятдесят п'ятий виключити».
-10714- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «а» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту: «В абзаці
п'ятдесят дев'ятому слово «зберігання»
виключити».
-10715- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Підпункт «а» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«В абзаці шістдесят другому слово
«зберігання» виключити».
-10716- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «а» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«В абзаці шістдесят четвертому слово
«зберігання» виключити».
-10717- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт а) підпункту 3) пункту 3 Розділу
ІІ - виключити.
-10718- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)
Підпункт 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити.
-10719- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Статтю 1 Закону України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального» законопроекту
виключити (залишити чинну редакцію статті).
-10720- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт а підпункту 3 пункту 3 Розділу ІІ
доповнити абзацами наступного змісту:
пиво
безалкогольне
насичений
діоксидом
вуглецю
пінистий
напій,
одержаний під час бродіння охмеленого або
неохмеленого сусла пивними дріжджами з
об'ємною часткою спирту не більш як 0,5
відсотка, що відноситься до товарної групи
УКТ ЗЕД за кодом 2202; малі виробники пива
– суб’єкти господарювання (у тому числі
іноземні суб’єкти господарювання, які діють
через
свої
зареєстровані
постійні
представництва), які здійснюють за повним

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3536

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

технологічним циклом виробництво пива в
об’ємі, що не перевищує 50 000 гектолітрів на
рік, використовують приміщення, які фізично
знаходяться відокремлено від території будьякої іншої пивоварні та не виробляють пиво на
підставі договору (ліцензії) про право
використання
торгової
марки
або
виробничого процесу іншого виробника. Малі
виробники пива не повинні бути пов'язаними
особами у значенні підпункту 159 пункту 1
статті 14 Податкового кодексу України з
іншими виробниками пива. Якщо два або
більше пивоварних заводи співпрацюють,
об'єднаний річний обсяг продукції не
перевищує 50 000 гектолітрів на рік, такі
пивоварні заводи розглядаються як єдиний
незалежний пивоварний завод.
Ліцензія (спеціальний дозвіл) – документ,
що засвідчує право суб'єкта господарювання
(у
тому
числі
іноземного
суб'єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) на
провадження одного із зазначених у цьому
Законі видів діяльності.
Єдиний державний реєстр виробників
спирту етилового, коньячного і плодового та
зернового дистиляту, спирту етилового
ректифікованого
виноградного,
спирту
етилового
ректифікованого
плодового,
дистиляту виноградного спиртового, спиртусирцю плодового, біоетанолу, алкогольних
напоїв, алкогольних напоїв малих виробників
пива та малих виробництв виноробної
продукції та тютюнових виробів - перелік
виробників спирту етилового, коньячного і
плодового та зернового дистиляту, спирту
етилового ректифікованого виноградного,
спирту етилового ректифікованого плодового,
дистиляту виноградного спиртового, спиртусирцю плодового, біоетанолу, алкогольних
напоїв, алкогольних напоїв малих виробників
пива та малих виробництв виноробної

3537

№

817

Редакція, прийнята в першому читанні

абзац двадцять третій виключити.

Пропозиції та поправки до проекту

продукції та тютюнових виробів, який
ведеться центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, і містить визначені цим Законом
відомості про виробників спирту, лікерогорілчаних виробів, тютюнових виробів.
-10721- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «а» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци другий, третій та п’ятий
виключити;
-10722- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту а) підпункту 3
пункту 3 розділу II виключити.
-10723- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «а» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци другий та третій виключити.
-10724- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10725- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац третій підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.
-10726- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

у підпункті «а» підпункту 3 пункту 3
Розділу ІІ «Прикінцеві положення» абзац
другий виключити;
-10727- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),

Відхилено

3538

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ
виключити абзац другий, третій і п’ятий
підпункту «а»; абзаци другий, третій,
восьмий, одинадцятий, дванадцятий і
п’ятнадцятий підпункту «в»; абзаци дев’ятий,
одинадцятий і сімнадцятий підпункту «г».
-10728- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)
У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту:
В частині «а)» абзац 2 – виключити;
-10729- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять третій статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3539

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

призупинення ліцензії - тимчасове
позбавлення суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) права на провадження
діяльності, зазначеної в ліцензії, у разі
несплати чергового платежу за ліцензію;
-10730- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять третій статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
призупинення ліцензії - тимчасове
позбавлення суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) у разі несплати чергового
платежу за ліцензію, права на провадження
діяльності, зазначеної в ліцензії;
-10731- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять третій статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
призупинення ліцензії - тимчасове
позбавлення суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) у разі несплати ним

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3540

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

чергового платежу за ліцензію, права на
провадження зазначеної в ліцензії діяльності.
-10732- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять третій статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
призупинення ліцензії - тимчасове
припинення суб’єкту господарювання права
на
провадження
виду
господарської
діяльності, на який йому видано ліцензію у
разі несплати ним чергового платежу за
ліцензію, шляхом прийняття органом
ліцензування рішення про призупинення дії
ліцензії, про що робиться запис у
відповідному реєстрі.
-10733- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять третій статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
призупинення ліцензії - тимчасове
припинення суб’єкту господарювання права
на
провадження
виду
господарської
діяльності, на який йому видано ліцензію,
шляхом прийняття органом ліцензування
рішення про призупинення дії ліцензії, про що
робиться запис у ліцензійному реєстрі у разі
несплати ним чергового платежу за ліцензію.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3541

№

818

Редакція, прийнята в першому читанні

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій —
шістдесят сьомий вважати відповідно
абзацами двадцять другим — шістдесят
шостим;

Пропозиції та поправки до проекту

-10734- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять третій статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
призупинення ліцензії - тимчасове
припинення суб’єкту господарювання права
на провадження господарської діяльності, на
який йому видано ліцензію, у разі несплати
ним чергового платежу за ліцензію шляхом
прийняття органом ліцензування рішення про
призупинення дії ліцензії.
-10735- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять третій статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
призупинення ліцензії - тимчасове
припинення суб’єкту господарювання права
на провадження господарської діяльності, на
який йому видано ліцензію, шляхом
прийняття органом ліцензування відповідного
рішення про призупинення дії ліцензії у разі
несплати ним чергового платежу за ліцензію.
-10736- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій підпункту а) підпункту 3
пункту 3 розділу II виключити.
-10737- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3542

№

819

Редакція, прийнята в першому читанні

у абзаці двадцять четвертому слова
“державного зразка, який” замінити словами
“, що”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті «а» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци другий, третій та четвертий
виключити.
-10738- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац четвертий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ
-10739- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту:
В частині «а)» абзац 3 – виключити;
-10740- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту а) підпункту 3
пункту 3 розділу II виключити.
-10741- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «а» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац четвертий виключити.
-10742- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «а» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци четвертий та п’ятий
виключити.
-10743- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац пятий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.
-10744- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «а» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци четвертий та п’ятий
виключити;
-10745- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять четвертий статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити
(залишити чинну редакцію абзацу).

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3543

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10746- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять четвертий статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції: ліцензія (спеціальний дозвіл) документ державного зразка, що засвідчує
право суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) на провадження одного із
зазначених у цьому Законі видів діяльності
протягом визначеного строку;
-10747- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять четвертий статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції ліцензія (спеціальний дозвіл) документ державного зразка, який засвідчує
право
суб’єкта
господарювання
на
провадження одного із зазначених у цьому
Законі видів діяльності протягом визначеного
строку;
-10748- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять четвертий статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3544

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ
державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в
ньому
виду
господарської
діяльності
протягом певного строку за умови виконання
ліцензійних умов.
-10749- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять четвертий статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
ліцензія (спеціальний дозвіл) – документ,
що засвідчує право ліцензіата на провадження
зазначеного в ньому виду господарської
діяльності протягом певного строку за умови
виконання ліцензійних умов.
-10750- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац двадцять четвертий статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
ліцензія (спеціальний дозвіл) – документ,
що засвідчує право суб’єкта господарювання
на провадження зазначеного в ньому виду
господарської діяльності протягом певного
строку за умови виконання ліцензійних умов.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3545

№

820

Редакція, прийнята в першому читанні

у абзаці шістдесят другому
“призупинення/” виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

слово

Висновки, обґрунтування

-10751- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту а) підпункту 3
пункту 3 розділу II виключити.
-10752- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «а» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац п’ятий виключити.
-10753- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10754- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац шостий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.
-10755- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.

Відхилено

Відхилено

3546

№

821

Редакція, прийнята в першому читанні

б) частину другу статті 2 викласти в такій
редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ
виключити абзац другий, третій і п’ятий
підпункту «а»; абзаци другий, третій,
восьмий, одинадцятий, дванадцятий і
п’ятнадцятий підпункту «в»; абзаци дев’ятий,
одинадцятий і сімнадцятий підпункту «г».
-10756- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту:
В частині «а)» абзац 5 – виключити;
-10757- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

пункт а) підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту доповнити новим абзацом
другим такого змісту: в абзаці 13 статті 1
слова «у тому числі» замінити словами «у
тому числі засобами електронної роздрібної
торгівлі»;
-10758- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац шістдесят четвертий статті 1 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
«дату
видачі/призупинення/анулювання, термін дії
ліцензії на право виробництва, зберігання,
оптової, роздрібної торгівлі пальним.»
-10759- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
Підпункт «б» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-10760- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити абзац сьомий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.

3547

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10761- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт б) підпункту 3) пункту 3 Розділу
ІІ - виключити.
-10762- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину другу статті 2 Закону України
«Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
та
пального»
законопроекту виключити (залишити чинну
редакцію статті).
-10763- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину другу статті 2 Закону України
«Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
та
пального»
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ліцензія на виробництво спирту видається
тим підприємствам, які мають встановлені
цілодобові системи відеоспостереження за
виробництвом та відпуском продукції.
Відключення
цілодобових
систем
відеоспостереження є підставою для відмови
у ліцензії або відкликання ліцензії»;
-10764- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У частині другій статті 2 Закону України
«Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
та
пального»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3548

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

законопроекту слово «анулювання» замінити
словом «відкликання».
-10765- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину другу статті 2 Закону України
«Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
та
пального»
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ліцензія
на
виробництво
спирту
видається
підприємствам,
що
мають
встановлені
цілодобові
системи
відеоспостереження за виробництвом та
відпуском продукції. Відключення або умисне
пошкодження
цілодобових
систем
відеоспостереження є підставою для відмови
у ліцензії або відкликання ліцензії»;
-10766- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину другу статті 2 Закону України
«Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
та
пального»
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ліцензія
на
виробництво
спирту
видається виключно тим підприємствам, які
мають встановлені цілодобові системи
відеоспостереження за виробництвом та
відпуском продукції. Відключення, умисне
пошкодження або не встановлення на усіх
етапах виробництва та відпуску цілодобових
систем відеоспостереження є підставою для
відмови у ліцензії або відкликання ліцензії.»
-10767- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3549

№

822

823

Редакція, прийнята в першому читанні

“Ліцензія
на
виробництво
спирту
видається
підприємствам,
що
мають
встановлені
цілодобові
системи
відеоспостереження за виробництвом та
відпуском продукції. Відключення або не
встановлення на усіх етапах виробництва та
відпуску
цілодобових
систем
відеоспостереження є підставою для відмови
у ліцензії або анулювання ліцензії.”;

в) у статті 3:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Частину другу статті 2 Закону України
«Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
та
пального»
законопроекту викласти в такій редакції:
«Ліцензія
на
виробництво
спирту
видається тільки тим підприємствам, що
мають встановлені цілодобові системи
відеоспостереження за виробництвом та
відпуском продукції. Відключення, умисне
пошкодження або не встановлення на усіх
етапах виробництва та відпуску цілодобових
систем відеоспостереження є підставою для
відмови у ліцензії або відкликання ліцензії.»
-10768- Н.д. Горват Р. І. (р.к. №274)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту доповнити новим абзацом
наступного змісту:
“В абзаці третьому частини першої статті
2-2 слово “відокремлені” виключити.”.
-10769- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Відхилено

“Ліцензія
на
виробництво
спирту
видається
підприємствам,
що
мають
встановлені та безперервно функціонуючі
цілодобові системи відеоспостереження за
виробництвом та відпуском продукції.
Відключення, припинення функціонування
або не встановлення на усіх етапах
виробництва та відпуску цілодобових систем
відеоспостереження є підставою для відмови
у ліцензії або анулювання ліцензії.”;
-10770- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац восьмий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ
-10771- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити абзац девятий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.

3550

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10772- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22)
У пункті 3) розділі ІІ законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України “Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального”):
1. У підпункті “в)” (щодо змін до статті 3):
- частину 19 (у нумерації законопроекту)
викласти у наступній редакції:
“Ліцензія анулюється шляхом прийняття
органом, який видав ліцензію, відповідного
письмового розпорядження на підставі:
заяви суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво);
рішення про скасування державної
реєстрації суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво);
несплати чергового платежу за ліцензію
протягом 30 днів від моменту призупинення
ліцензії;
рішення суду про встановлення факту
незаконного
використання
суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб'єктом господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
марок акцизного податку;
рішення суду про встановлення факту
фальсифікації суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземним
суб'єктом
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
алкогольних напоїв або тютюнових виробів,
або пального;
отримання від уповноважених органів
інформації, що документи, копії яких подані

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3551

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

разом із заявою на отримання ліцензії, не
видавалися / не погоджувалися такими
органами;
встановлення факту подання заявником
недостовірних даних у документах, поданих
разом із заявою на отримання ліцензії;
документа, який засвідчує передачу
іншому суб'єкту господарювання (у тому
числі іноземному суб'єкту господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) у власність, володіння та/або
користування приміщень та обладнання, що
забезпечують повний технологічний цикл
виробництва
алкогольних
напоїв
та
тютюнових виробів;
рішення
суду
про
встановлення
невідповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства до малих виробництв
виноробної продукції;
рішення суду про встановлення факту
переробки, виробництва та/або реалізації
малим виробництвом виноробної продукції
вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв
медових із виноматеріалів, придбаних та/або
отриманих шляхом переробки придбаних
плодів, ягід, винограду, меду;
рішення суду про встановлення факту
переробки, виробництва та/або реалізації
малим виробництвом виноробної продукції
вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв
медових із використанням спирту та/або
перевищення об'єму виробництва продукції,
зазначеного у статті 1 цього Закону.
Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб'єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 30,
за 20, за 10 та за 5 днів до настання терміну
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

сплати за відповідну ліцензію в електронній
формі засобами електронного зв’язку.”
- виключити зміни до частини 19 (у
нумерації законопроекту), прийняті у
першому читанні.
-10773- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци четвертий та п’ятий
виключити.
-10774- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)
Підпункт в) підпункту 3) пункту 3 Розділу
ІІ - виключити.
-10775- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт «в» підпункту 3 пункту 3 Розділу
ІІ доповнити абзацами наступного змісту:
Суб'єкт господарювання, який є малим
виробником пива, і отримав ліцензію на
виробництво алкогольних напоїв, має право
здійснювати
оптову
торгівлю
пивом,
виробленим таким малим виробником пива, в
межах обсягів власного виробництва, без
отримання окремої ліцензії на таку оптову
торгівлю.
Ліцензія на виробництво пива, вин
виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв
медових видається на необмежений строк.
Плата за ліцензії справляється щорічно.
-10776- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци чотирнадцятий-тридцять
перший виключити;
-10777- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци чотирнадцятий-тридцять
перший виключити;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3553

№

824

Редакція, прийнята в першому читанні

у назві статті слово “призупинення,”
виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

-10778- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац п’ятнадцятий виключити;
-10779- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац шістнадцятий виключити;
-10780- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац сімнадцятий виключити;
-10781- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац вісімнадцятий виключити;
-10782- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци дев’ятнадцятий-двадцять
другий виключити;
-10783- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац другий підпункту в) підпункту 3
пункту 3 розділу II виключити.
-10784- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци другий та третій виключити.
-10785- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10786- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац десятий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.
-10787- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Відхилено

3554
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У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци другий та третій виключити
-10788- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ
виключити абзац другий, третій і п’ятий
підпункту «а»; абзаци другий, третій,
восьмий, одинадцятий, дванадцятий і
п’ятнадцятий підпункту «в»; абзаци дев’ятий,
одинадцятий і сімнадцятий підпункту «г».
-10789- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3555

№

825

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у частині першій слово “призупиняються”
виключити;

У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту:
В частині «в)» абзац 2 – виключити
-10790- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Назву статті 3 залишити в чинній редакції
(включити слово «призупинення»).
-10791- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій підпункту в) підпункту 3
пункту 3 розділу II виключити.
-10792- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити

826

частину
редакції:

четверту

викласти

у

такій

-10793- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац одинадцятий підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ.
-10794- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту:
В частині «в)» абзац 3 – виключити
-10795- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину першу статті 3 виключити
(залишити чинну редакцію частини).
-10796- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци четвертий та п’ятий
виключити.
-10797- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац дванадцятий підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ.
-10798- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци четвертий та п’ятий
виключити

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3556

№

827

Редакція, прийнята в першому читанні

“Ліцензії на виробництво тютюнових
виробів
видаються
лише
суб’єктам
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктам господарювання, які діють через
свої зареєстровані постійні представництва),
які на момент подання заяви про видачу
ліцензії є власниками або відповідно до інших
не заборонених законодавством підстав
володіють
та/або
користуються
приміщеннями
та
обладнанням,
що
забезпечують повний технологічний цикл
виробництва тютюнових виробів, включаючи
виготовлення тютюнової суміші, сигаретні
цехи, за умови, що використання для
виробництва таких приміщень та обладнання
здійснює тільки один суб’єкт господарювання
(у
тому
числі
іноземний
суб’єкт
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво).”;

Пропозиції та поправки до проекту

-10799- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину четверту статті 3 виключити
(залишити чинну редакцію частини).
-10800- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
“Ліцензії на виробництво тютюнових
виробів
видаються
лише
суб'єктам
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктам господарювання, які діють через
свої зареєстровані постійні представництва),
які на момент подання заяви про видачу
ліцензії є власниками або відповідно до інших
не заборонених законодавством підстав
володіють
та/або
користуються
обладнанням, що забезпечує повний
технологічний цикл виробництва тютюнових
виробів, включаючи виготовлення тютюнової
суміші, сигаретні цехи, за умови, що
використання для виробництва таких
приміщень та обладнання здійснює тільки
один суб'єкт господарювання (у тому числі
іноземний суб'єкт господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво).”;
-10801- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац тринадцятий підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ.
-10802- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину четверту статті 3 викласти у такій
редакції:
«Ліцензії на виробництво тютюнових
виробів видаються суб’єктам господарювання
(у тому числі іноземним суб’єктам
господарювання, які діють через свої
зареєстровані постійні представництва), які є
власниками або відповідно до інших не
заборонених
законодавством
підстав
володіють
та/або
користуються

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3557

№

828

829

830

Редакція, прийнята в першому читанні

після частини четвертої доповнити
частиною п’ятою наступного змісту:

“Ліцензії на всі види діяльності,
передбачені цією статтею, видаються за умови
обов’язкової
реєстрації
суб’єкта
господарювання відповідно до вимог пункту
63.3 статті 63 Податкового кодексу України.”.
У зв’язку з цим частини п’яту — двадцять
п’яту вважати відповідно частинами шостою
— двадцять шостою;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

приміщеннями
та
обладнанням,
що
забезпечують повний технологічний цикл
виробництва тютюнових виробів, включаючи
виготовлення тютюнової суміші, сигаретні
цехи, за умови, що використання для
виробництва таких приміщень та обладнання
здійснює тільки один суб’єкт господарювання
(у
тому
числі
іноземний
суб’єкт
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)».
-10803- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци шостий-восьмий виключити.
-10804- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити
абзац
чотирнадцятий
підпункту 3) пункта 3 розділуІІ.
-10805- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци шостий-восьмий виключити.
-10806- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити абзац пятнадцятий підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ.
-10807- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац шістнадцятий підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ.
-10808- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),

Відхилено

Відхилено
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№

831

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині шостій слова “призупиняються
та” виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ
виключити абзац другий, третій і п’ятий
підпункту «а»; абзаци другий, третій,
восьмий, одинадцятий, дванадцятий і
п’ятнадцятий підпункту «в»; абзаци дев’ятий,
одинадцятий і сімнадцятий підпункту «г».
-10809- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятий підпункту в) підпункту 3
пункту 3 розділу II виключити.
-10810- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац дев’ятий виключити.
-10811- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10812- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац сімнадцятий підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ.
-10813- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац дев’ятий виключити.
-10814- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

832

833

перше речення абзацу першого частини
восьмої викласти в такій редакції:

“Для отримання ліцензії на право
виробництва рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
суб’єкт
господарювання подає нарочно, поштою або в
електронному вигляді до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику заяву, до якої додається
документ, що підтверджує внесення річної
плати за ліцензію.”;

У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту:
В частині «в)» абзац 9 – виключити
-10815- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину шосту статті 3 виключити.
(залишити чинну редакцію частини).
-10816- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци десятий та одинадцятий
виключити.
-10817- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити
абзаци
вісімнадцятиідевятнадцятий підпункту 3) пункта 3 розділу
ІІ.
-10818- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци десятий та одинадцятий
виключити
-10819- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Після абзацу 11 підпункту "в" підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ доповнити абзацом такого
змісту:
"абзац п’ятий частини дев'ятої доповнити
словами «або декларацію відповідності
матеріально-технічної
бази
вимогам
законодавства з питань охорони праці»;"
-10820- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

“Для отримання ліцензії на право
виробництва рідин, що використовуються в
електронних
сигаретах,
суб’єкт
господарювання подає до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику заяву, до якої
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№

834

Редакція, прийнята в першому читанні

у
частині
чотирнадцятій
“призупинення/” виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

слово

додається документ, що підтверджує внесення
річної плати за ліцензію.”;
-10821- Н.д. Горват Р. І. (р.к. №274)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту доповнити новими абзацами
наступного змісту:
“частину п'ятнадцяту замінити трьома
частинами такого змісту:
“Вимагати підтвердження відомостей,
зазначених у зареєстрованій декларації
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства, представлення інших
документів, крім зазначених у цій статті,
забороняється. Зазначені в цій статті
документи за вибором заявника подаються до
органу виконавчої влади, уповноваженого
Кабінетом Міністрів України:
1) нарочно;
2) поштовим відправленням з описом
вкладення;
3) в електронній формі в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Документи, що подаються в електронній
формі, оформляються згідно з вимогами
законодавства
у
сфері
електронного
документообігу.
При надходженні до органу ліцензування
заяви про отримання ліцензії разом з
документами на паперових носіях на двох
екземплярах
опису
документів
уповноваженою посадовою особою органу
ліцензування робиться відмітка про дату
прийняття документів і засвідчується своїм
підписом із зазначенням прізвища, ініціалів,
посади.
Один екземпляр опису уповноваженою
посадовою особою органу ліцензування
надається (надсилається рекомендованим
листом
чи
за
допомогою
засобів
телекомунікації) заявнику (а у разі подання
заявником документів до органу ліцензування
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

нарочно - видається йому нарочно одразу
після заповнення), а другий екземпляр опису
залишається в органі ліцензування”.
У зв’язку з цим, частини шістнадцяту двадцять четверту вважати відповідно
частинами
вісімнадцятою
двадцять
шостою;”.
-10822- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дванадцятий підпункту в) підпункту
3 пункту 3 розділу II виключити.
-10823- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац дванадцятий виключити.
-10824- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10825- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац двадцятий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.
-10826- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац дванадцятий виключити
-10827- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ
виключити абзац другий, третій і п’ятий
підпункту «а»; абзаци другий, третій,
восьмий, одинадцятий, дванадцятий і
п’ятнадцятий підпункту «в»; абзаци дев’ятий,
одинадцятий і сімнадцятий підпункту «г».
-10828- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

835

частини дев’ятнадцяту та двадцяту
виключити, у зв’язку із чим частини двадцять
першу — двадцять п’яту вважати відповідно
частинами дев’ятнадцятою-двадцять третьою;

У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту:
В частині «в)» абзац 12 – виключити
-10829- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину чотирнадцяту статті 3 виключити.
(залишити чинну редакцію частини).
-10830- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац тринадцятий підпункту в) підпункту
3 пункту 3 розділу II виключити.
-10831- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац тринадцятий виключити.
-10832- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10833- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

3563

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Виключити абзац двадцять перший
підпункту 3) пункта 3 розділу ІІ.
-10834- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац тринадцятий виключити
-10835- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

836

у частині дев’ятнадцятій:

У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту: В частині «в)» абзац 13 –
виключити
-10836- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину дев’ятнадцяту статті 3 залишити в
чинній редакції (її пропонується виключити).
-10837- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину дев’ятнадцяту статті 3 залишити в
чинній редакції.
-10838- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину двадцяту статті 3 залишити в
чинній редакції (її пропонується виключити).
-10839- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци чотирнадцятий-тридцять
перший виключити.
-10840- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

837

слово “письмового” виключити;

Виключити абзаци двадцять другийтридцятий підпункту 3) пункта 3 розділу ІІ.
-10841- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци чотирнадцятий-тридцять
перший виключити
-10842- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3564

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ
виключити абзац другий, третій і п’ятий
підпункту «а»; абзаци другий, третій,
восьмий, одинадцятий, дванадцятий і
п’ятнадцятий підпункту «в»; абзаци дев’ятий,
одинадцятий і сімнадцятий підпункту «г».
-10843- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац п’ятнадцятий виключити.
-10844- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац п’ятнадцятий виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3565

№

Редакція, прийнята в першому читанні

838

у абзаці четвертому слова “протягом 30
днів від моменту призупинення ліцензії”
виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10845- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац
шістнадцятий
підпункту
в)
підпункту 3 пункту 3 розділу II виключити.
-10846- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац шістнадцятий виключити.
-10847- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

абзац четвертий викласти в наступній
редакції:
"несплати чергового платежу за ліцензію
протягом тридцяти днів з моменту настання
граничного терміну для такого платежу";
-10848- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10849- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У
абзаці
четвертому
частини
дев’ятнадцятої статті 3 Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального» після слів «несплати
чергового платежу за ліцензію» доповнити
словами «протягом 30 днів від моменту
призупинення ліцензії».
-10850- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац шістнадцятий виключити
-10851- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)
у абзаці шістнадцятому підпункту «в»
підпункту 3 пункт 3 Розділу ІІ «Прикінцеві
положення» слова “протягом 30 днів від
моменту призупинення ліцензії” виключити;
-10852- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3566

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

839

Абзац четвертий частини 19 статті 3
залишити в чинній редакції.
-10853- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

840

Абзац тридцять другий підпункту 3 пункту
3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 45,
за 30, за 20, за 10 та за 5 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-10854- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сімнадцятий підпункту в) підпункту
3 пункту 3 розділу II виключити.
-10855- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац сімнадцятий виключити.
-10856- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

у абзаці п’ятому слова “рішення суду про”
виключити;

абзац п'ятий
виключити;
-10857- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац сімнадцятий виключити.
-10858- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

841

у абзаці дев’ятому частини дев’ятнадцятої

абзац
сімнадцятий
підпункту
«в»
підпункту 3 пункту 3 Розділу ІІ «Прикінцеві
положення» виключити;
-10859- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац п’ятий частини 19 статті 3 залишити
в чинній редакції.
-10860- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3567

№

842

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

після слів “алкогольних напоїв” доповнити
словами “і тютюнових виробів”;

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац вісімнадцятий виключити.
-10861- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

доповнити новими абзацами такого змісту:

абзац дев'ятий частини дев'ятнадцятої
виключити;
-10862- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац вісімнадцятий виключити
-10863- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац дев’ятий частини 19 статті 3
залишити в чинній редакції.
-10864- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци дев’ятнадцятий-двадцять
другий виключити.
-10865- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци дев’ятнадцятий-двадцять
другий виключити
-10866- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Нові абзаци частини 19 статті 3 такого
змісту: “встановлення факту відсутності
суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) за місцезнаходженням та/або
за
місцезнаходженням
провадження
діяльності, які зазначені у виданій ліцензії;
порушення термінів звернення до органу
ліцензування щодо зміни відомостей,
зазначених
у
виданій
суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб’єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
ліцензії;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3568

№

843

Редакція, прийнята в першому читанні

“встановлення факту відсутності суб’єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за
місцезнаходженням
та/або
за
місцезнаходженням провадження діяльності,
які зазначені у виданій ліцензії;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

відмови, без законодавчих підстав, від
доступу представника контролюючого органу
до проведення перевірки відповідно до вимог
статті 80, 81 Податкового кодексу України. на
підставі акту, складеного посадовими
(службовими) особами податкового органу,
який засвідчує факт відмови.”; виключити.
-10867- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

рішення суду про встановлення факту
відсутності обладнання внесеного до
Єдиного державного реєстру обладнання
для промислового виробництва сигарет та
цигарок за адресою місцезнаходженням
провадження діяльності, що вказана у
відповідній ліцензії;
-10868- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцятий та двадцять
перший виключити.
-10869- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Після слів "за місцезнаходженням
провадження діяльності, які зазначені у
виданій ліцензії" доповнити новим реченням
такого змісту: «Зазначена підстава не
поширюється на ліцензії на право зберігання
пального, отримані на підставі заяв виключно
для потреб власного споживання чи
промислової переробки;»
-10870- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцятий та двадцять
перший виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-10871- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцятий та двадцять
другий виключити
-10872- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

844

845

порушення термінів звернення до органу
ліцензування щодо зміни відомостей,
зазначених
у
виданій
суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб’єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
ліцензії;

відмови, без законодавчих підстав, від
доступу представника контролюючого органу
до проведення перевірки відповідно до вимог
статті 80, 81 Податкового кодексу України. на
підставі акту, складеного посадовими
(службовими) особами податкового органу,
який засвідчує факт відмови.”;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзаци
двадцятий-двадцять
другий
підпункту "в" підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту виключити.
-10873- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

в абзаці двадцятому підпункту "в"
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ проекту слова
"за місцезнаходженням та/або" виключити
-10874- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцять перший та двадцять
другий виключити.
-10875- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-10876- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«порушення строків, передбачених цим
Законом,
для
звернення
до
органу
ліцензування щодо зміни відомостей,
зазначених
у
виданій
суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб’єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
ліцензії».
-10877- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

Відхилено

виключити;
-10878- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцятий та двадцять
другий виключити.
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-10879- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити

846

847

після частини дев’ятнадцятої доповнити
новою частиною такого змісту:

“Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 30,
за 20, за 10 та за 5 днів до настання терміну

-10880- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

абзац двадцять другий підпункту "в"
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ проекту
викласти в такій редакції:
"відмови суб’єкта господарювання у
допуску
посадових
(службових)
осіб
контролюючого органу до проведення за
наявності законних підстав фактичної
перевірки посадовими (службовими) особами
контролюючого органу за місцем проведення
перевірки, засвідченої актом, складеного та
зареєстрованого відповідно до статті 81
Податкового кодексу України, за умови, що
рішення про призначення такої фактичної
перевірки
не
було
оскаржене
в
адміністративному або судовому порядку";
-10881- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцять третій – двадцять
п’ятий виключити.
-10882- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзаци тридцять першийтридцять третій підпункту 3) пункта 3 розділу
ІІ.
-10883- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцять третій – двадцять
п’ятий виключити
-10884- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

виключити
-10885- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

83. Абзац тридцять другий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
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сплати за відповідну ліцензію в електронній
формі засобами електронного зв’язку.”.

формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 45,
за 30, за 15 та за 5 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-10886- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196),
Н.д. Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д.
Бондар М. Л. (р.к. №320)
Абзац двадцять четвертий підпункту «в»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ викласти в
такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 45,
за 30, за 20, за 10 та за 5 днів до настання
терміну сплати за відповідну ліцензію в
електронній формі засобами електронного
зв’язку».
-10887- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац тридцять другий підпункту 3 пункту
3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 40,
за 30, за 15 та за 5 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-10888- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац тридцять другий підпункту 3 пункту
3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 45,
за 30, за 15 та за 7 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-10889- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац тридцять другий підпункту 3 пункту
3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 30,
за 20, за 10, за 5 та за 3 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-10890- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У новій двадцятій частині статті 3
виключити наступні цифри та слова: «за 20, за
10».
-10891- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Нову двадцяту частину статті 3 викласти у
такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 30
та за 10 днів до настання терміну сплати за
відповідну ліцензію в електронній формі
засобами електронного зв’язку».
-10892- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У новій двадцятій частині статті 3
виключити наступні цифри та слова: «за 30, за
10».
-10893- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У новій двадцятій частині статті 3
виключити наступні цифри та слово: «за 20».
-10894- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У новій двадцятій частині статті 3 після
слів «в електронній формі засобами
електронного зв’язку» доповнити словами
«або надсилається поштою».
-10895- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац тридцять другий підпункту 3 пункту
3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 30,
за 20, за 15 та за 7 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-10896- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац п’ятдесят другий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 40,
за 30, за 20, за 10 та за 7 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
848
849

У зв’язку з цим частини двадцяту —
двадцять третю вважати відповідно двадцять
першою-двадцять четвертою;
у частині двадцять першій слово
“письмового” виключити;

Висновки, обґрунтування

Відхилено

-10897- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять шостий виключити.
-10898- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзаци тридцять четвертийтридцять пятий підпункту 3) пункта 3 розділу
ІІ.
-10899- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять шостий виключити.
-10900- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац тридцять четвертий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ виключити.
-10901- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

абзац двадцять шостий підпункту "в"
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ проекту
викласти в такій редакції:
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Пропозиції та поправки до проекту

"у частині двадцять першій слова
"письмового
розпорядження
про
її
анулювання"
замінити
словами
"розпорядження про її анулювання у
паперовій чи електронній формі відповідно до
способу взаємодії суб’єкта господарювання з
контролюючим органом"
-10902- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину двадцять першу статті 3 викласти
у такій редакції:
Ліцензія анулюється та вважається
недійсною з моменту одержання суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктом господарювання, який діє через
своє зареєстроване постійне представництво)
письмового розпорядження про її анулювання
та
в
електронній
формі
засобами
електронного зв’язку.
-10903- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину двадцять першу статті 3 викласти
у такій редакції:
Ліцензія анулюється та вважається
недійсною з моменту одержання суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктом господарювання, який діє через
своє зареєстроване постійне представництво)
письмового розпорядження про її анулювання
шляхом направлення йому рекомендованого
листа.
-10904- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину двадцять першу статті 3 викласти
у такій редакції:
Ліцензія анулюється та вважається
недійсною з моменту одержання суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктом господарювання, який діє через

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3576

№

850

851

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині двадцять першій після слів “її
анулювання”
доповнити
словами
“в
електронній формі засобами електронного
зв’язку”;

у частині двадцять другій слова “, орган,
який видав ліцензію, на підставі заяви
суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє

Пропозиції та поправки до проекту

своє зареєстроване постійне представництво)
письмового розпорядження про її анулювання
шляхом направлення йому рекомендованого
листа та в електронній формі засобами
електронного зв’язку.
-10905- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац тридцять другий підпункту 3 пункту
3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 40,
за 30, за 20, за 10 та за 7 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-10906- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
частину двадцять першу
виключити;
-10907- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять сьомий виключити.
-10908- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять сьомий виключити
-10909- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац тридцять п’ятий підпункту 3 пункту
3 розділу ІІ виключити.
-10910- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять восьмий виключити.
-10911- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3577

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом семи робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін” замінити
словами
“суб’єкт
господарювання
зобов’язаний у місячний термін, з дня
внесення таких змін, звернутися до органу,
який видав ліцензію, з відповідною заявою”;

Виключити абзаци тридцять шостийтридцять девятий підпункту 3) пункта 3
розділу ІІ.
-10912- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять восьмий виключити
-10913- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину двадцять другу статті 3
виключити (залишити чинну редакцію
частини).
-10914- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину двадцять другу статті 3 викласти у
такій редакції:
Суб’єкт господарювання, у разі зміни
відомостей, зазначених у виданій йому (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з
реорганізацією суб'єкта господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або зміною типу акціонерного товариства),
зобов’язаний у місячний термін з дня
внесення таких змін, звернутись до органу,
який видав ліцензію з відповідною заявою.
Орган, який видав ліцензію, на підставі заяви
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3578

№

Редакція, прийнята в першому читанні

852

після частини двадцять другої доповнити
новою
частиною
двадцять
третьою
наступного змісту:

853

854

“Орган, який видав ліцензію, на підставі
заяви суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін.”.
У зв’язку з цим частини двадцять третю —
двадцять четверту вважати відповідно
частинами двадцять четвертою — двадцять
п’ятою;

Пропозиції та поправки до проекту

-10915- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцять дев’ятий –
тридцять перший виключити.
-10916- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцять дев’ятий –
тридцять перший виключити
-10917- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Нову частину двадцять три статті 3
виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

-10918- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

У підпункті в пункту 3 розділу ІІ
законопроекту
речення
«відмови,
без
законодавчих
підстав,
від
доступу
представника контролюючого органу до
проведення перевірки відповідно до вимог
статті 80, 81 Податкового кодексу України. на
підставі акту, складеного посадовими
(службовими) особами податкового органу,
який засвідчує факт відмови.”;» - виключити.
-10919- Н.д. Горват Р. І. (р.к. №274)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту доповнити новим абзацом
наступного змісту:
“У частині другій статті 11:

3579

№

855

Редакція, прийнята в першому читанні

г) у статті 15:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

в абзаці двадцятому: після слів “скляну
тару, а також” доповнити словами “у металеві
банки із харчового алюмінію”; цифри “0,275
л, 0,35 л” замінити цифрами “0,275 л, 0,33 л,
0,35 л””.
-10920- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ проекту
після підпункту "в" доповнити новим
підпунктом такого змісту:
"в-1) у частині другій статті 4 слова
"терміном на п'ять років" замінити словом
"безстроково";
-10921- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ проекту
після підпункту "в" доповнити новим
підпунктом такого змісту:
"в-2) у другому реченні частини сьомої
статті 14 слова "терміном на п'ять років"
замінити словом "безстроково";
-10922- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-10923- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац сороковий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.
-10924- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-10925- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Холодов А. І. (р.к. №22)
У підпункті “г)” (щодо змін до статті 15):
- частину 49 викласти у наступній
редакції:
“Ліцензія анулюється шляхом прийняття
органом, який видав ліцензію, відповідного
письмового розпорядження на підставі: заяви
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб'єкта господарювання, який діє

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3580

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

через
своє
зареєстроване
постійне
представництво);
рішення про скасування державної
реєстрації суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб'єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво);
несплати чергового платежу за ліцензію
протягом 30 календарних днів від моменту
призупинення ліцензії;
рішення суду про встановлення факту
незаконного
використання
суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб'єктом господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
марок
акцизного
податку
(стосовно
імпортерів);
рішення суду про встановлення факту
торгівлі суб'єктом господарювання (у тому
числі іноземним суб'єктом господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) алкогольними напоями,
тютюновими виробами, рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах,
без марок акцизного податку;
рішення суду про встановлення факту
переміщення суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземним
суб'єктом
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах,
поза
митним
контролем;
порушення вимог статті 15-3 цього Закону
щодо
продажу
алкогольних
напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
особам, які не досягли 18 років, або у не
визначених для цього місцях; отримання від
уповноважених органів інформації, що
документи, копії яких подані разом із заявою
на отримання ліцензії, не видавалися / не

3581

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

погоджувалися
такими
органами;
встановлення факту подання заявником
недостовірних даних у документах, поданих
разом із заявою на отримання ліцензії.”
- виключити зміни до частини 49, прийняті
у першому читанні.
-10926- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«У назві статті слово «зберігання»
виключити».
-10927- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«У частині першій слово «зберігання»
виключити».
-10928- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«Частину сьому виключити».
-10929- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«У частині восьмій слова «та зберігання
пального» та «або кожне місце зберігання
пального» виключити.
-10930- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«частину десяту виключити».
-10931- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«У частині п'ятнадцятій слова «або
зберігання» виключити».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3582

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10932- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«У частині шістнадцятій слова «без
отримання ліцензії на право зберігання»
виключити».
-10933- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«Частину дев’ятнадцяту виключити».
-10934- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
У частині двадцять першій слова «або
ліцензію на зберігання пального» виключити.
-10935- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
У частині тридцять четвертій слова «або
зберігання пального» виключити.
-10936- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«В абзаці першому частини тридцять
дев'ятої слова «або на право зберігання
пального» виключити.
-10937- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«В абзаці другому частини тридцять
дев'ятої слова «або зберігання пального»
виключити».
-10938- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3583

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«В абзаці третьому частини тридцять
дев'ятої слова «або на право зберігання
пального» виключити».
-10939- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«У частині сорок слова «або на зберігання
пального» виключити».
-10940- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«Частину сорок четверту виключити».
-10941- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«У частині сорок п’ятій слова «або на
зберігання пального» виключити».
-10942- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«У частині сорок шостій слова «або
зберігання пального» виключити».
-10943- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У підпункті «в» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци четвертий та п’ятий
виключити.
-10944- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять четвертий
виключити.
-10945- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять п’ятий виключити.
-10946- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3584

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцять шостий – двадцять
восьмий виключити.
-10947- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

856

після частини першої доповнити частиною
наступного змісту:

Підпункт г) підпункту 3) пункту 3 Розділу
ІІ - виключити.
-10948- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180),
Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 3 Розділу
ІІ доповнити абзацами наступного змісту:
У статті 15 абзац шостий частини шостої
«виключно пивом для виробників пива з
обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на
рік - 30000 гривень, обсяг виробництва
розраховується з дня внесення плати за
ліцензію до дня внесення наступного
платежу» - Виключити.
У статті 15 після частини чотирнадцятої
доповнити новою частиною такого змісту:
«Суб'єкт господарювання, який є малим
виробником пива, і отримав ліцензію на
виробництво алкогольних напоїв, має право
здійснювати оптову торгівлю зазначеними
алкогольними напоями без отримання окремої
ліцензії на таку оптову торгівлю».
-10949- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци другий - четвертий
виключити;
-10950- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци другий - четвертий
виключити.
-10951- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац сорок перший підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ
-10952- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3585

№

857

858

859

860

Редакція, прийнята в першому читанні

“Ліцензії на всі види діяльності,
передбачені цією статтею, видаються за умови
обов’язкової
реєстрації
об’єкта
оподаткування відповідно до вимог пункту
63.3 статті 63 Податкового кодексу України.”.
У зв’язку з цим частини другу — шістдесят
третю вважати відповідно частинами третьою
— шістдесят четвертою;

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци другий - четвертий
виключити;
-10953- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци другий - четвертий
виключити
-10954- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключит абзац сорок другий підпункту 3)
пункта 3 розділу ІІ.
-10955- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац сорок третій підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ.
-10956- Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)

Відхилено

В підпункті г) підпункту 3 пункту 3
Розділу
ІІ
Прикінцеві
положення
законопроекту (щодо змін до статті 15 Закону
України “Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального”):
після абзацу четвертого доповнити новим
абзацом такого змісту:
в абзаці четвертому частини сьомої цифри
«780» замінити цифрами «500000»;
-10957- Н.д. Булах Л. В. (р.к. №86)

Відхилено

У третьому абзаці частини шостої статті 15
Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» число «500000» замінити на
«3000000».
-10958- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

3586

№

861

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині дванадцятій слова “в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі” замінити словами “оптової
торгівлі, а за відсутності місць оптової
торгівлі — за місцезнаходженням суб’єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) або
місцезнаходженням
постійного
представництва”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

підпункт "г" підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ проекту після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"у частині дев’ятій слова "терміном на
п'ять років" замінити словом "безстроково";
-10959- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт "г" підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ проекту після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"у частині десятій слова "терміном на п'ять
років" замінити словом "безстроково"
-10960- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт "г" підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ проекту після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"у частині одинадцятій слова "терміном на
п'ять років" замінити словом "безстроково";
-10961- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзац п’ятдесят другий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 45,
за 30, за 20, за 10 та за 5 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-10962- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзаци сорок четвертий-сорок
пятий підпункту 3) пункта 3 розділу ІІ.
-10963- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац п’ятий виключити;
-10964- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3587

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підпункт "г" підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ проекту після абзацу п’ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"у частині тридцятій слова "терміном на
один рік" замінити словом "безстроково";
-10965- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

862

863

у частині тридцять першій слова “і
підлягають
обов’язковій
реєстрації
в
податковому органі, а у сільській місцевості
— і в органах місцевого самоврядування за
місцем торгівлі суб’єкта господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)”
виключити;

частину тридцять четверту викласти в
такій редакції:

Після абзацу 5 пункту г) підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ законопроекту доповнити
новим абзацом такого змісту:
«після частини 22 статті 15 доповнити
новою частиною такого змісту: «Суб’єкт
господарювання, який отримав ліцензію на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями,
може здійснювати роздрібну торгівлю
алкогольними напоями з використанням
інформаційно-комунікаційних
систем
дистанційним
способом
(електронна
роздрібна торгівля алкогольними напоями), а
також здійснювати доставку алкогольних
напоїв кінцевому споживачу особисто або із
залученням
кур’єрської
доставки
(транспортних компаній)»;
-10966- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац шостий виключити;
-10967- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
підпункт "г" підпункту 3 пункту 3 розділу
ІІ проекту після абзацу шостого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"у частині тридцять першій слова
"терміном на п'ять років" замінити словом
"безстроково";
-10968- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац сорок шостий підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ
-10969- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац сьомий-восьмий виключити;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3588

№

864

Редакція, прийнята в першому читанні

“Ліцензія видається за поданою нарочно,
поштою або в електронному вигляді заявою
суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво), до якої додається документ,
що підтверджує внесення річної плати за
ліцензію (крім ліцензії на оптову торгівлю
пальним за наявності місць оптової торгівлі
пальним, роздрібну торгівлю пальним,
зберігання пального з метою подальшої його
реалізації іншим споживачам).”;

Пропозиції та поправки до проекту

-10970- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци сьомий-восьмий виключити.
-10971- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

після абзацу 8 підпункту "г" підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ доповнити абзацом такого
змісту:
"абзац четвертий частини тридцять
восьмої доповнити словами «або декларацію
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони
праці»;"
-10972- Н.д. Мурдій І. Ю. (р.к. №306)

Відхилено

“Ліцензія видається за поданою заявою
суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво), до якої додається документ,
що підтверджує внесення річної плати за
ліцензію (крім ліцензії на оптову торгівлю
пальним за наявності місць оптової торгівлі
пальним, роздрібну торгівлю пальним,
зберігання пального з метою подальшої його
реалізації іншим споживачам).”;
-10973- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

84. Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту після абзацу сорок сьомого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину п’ятдесят восьму статті 15
викласти в такій редакції: «Суб’єкти
господарювання, що здійснюють зберігання
пального, яке не реалізовується іншим особам
і використовується виключно для потреб
власного споживання чи промислової
переробки, копії зазначених документів не
подають. Такі суб’єкти господарювання у
заяві зазначають про використання пального
для потреб власного споживання чи
переробки, загальну місткість резервуарів, що

3589

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

використовуються для зберігання пального, та
їх фактичне місцезнаходження, а також
фактичне місцезнаходження ємностей, що
використовуються для зберігання пального».
-10974- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзаци сорок сьомий-сорок
девятий підпункту 3) пункта 3 розділу ІІ.
-10975- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину тридцять четверту статті 15
Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
«Ліцензія видається за заявою суб'єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво),
поданою у встановленому порядку до якої
додається документ, що підтверджує внесення
річної плати за ліцензію.»
-10976- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину тридцять четверту статті 15
Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
Ліцензія
видається
суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб’єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за
його заявою, поданою у встановленому

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

порядку, до якої додається документ, що
підтверджує внесення річної плати за
ліцензію.
-10977- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину тридцять четверту статті 15
Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
«Ліцензія видається органом ліцензування
за заявою суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб’єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво), поданою у встановленому
порядку до якої додається документ, що
підтверджує внесення річної плати за
ліцензію.»
-10978- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину тридцять четверту статті 15
Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
«Ліцензія видається органом ліцензування
за поданою нарочно, поштою або в
електронному вигляді заявою суб’єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво), до
якої додається документ, що підтверджує
внесення річної плати за ліцензію».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3591

№

865

Редакція, прийнята в першому читанні

у
частині
сорок
п’ятій
“призупинення/” виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

слова

-10979- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину тридцять четверту статті 15
Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити
(залишити чинну редакцію частини).
-10980- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У частині тридцять четвертій статті 15
Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити
наступні слова: «(крім ліцензії на оптову
торгівлю пальним за наявності місць оптової
торгівлі пальним, роздрібну торгівлю
пальним, зберігання пального з метою
подальшої
його
реалізації
іншим
споживачам).
-10981- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ
виключити абзац другий, третій і п’ятий
підпункту «а»; абзаци другий, третій,
восьмий, одинадцятий, дванадцятий і
п’ятнадцятий підпункту «в»; абзаци дев’ятий,
одинадцятий і сімнадцятий підпункту «г».
-10982- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац дев’ятий підпункту г) підпункту 3
пункту 3 розділу II виключити.
-10983- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
-10984- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац дев’ятий виключити;
-10985- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац дев’ятий виключити.
-10986- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту:
В частині «г)» абзац 9 – виключити;

3593

№

866

867

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині сорок шостій слова “У разі
подання заяви про видачу ліцензії та доданих
до неї документів особисто вони приймаються
за описом, копія якого видається заявнику з
відміткою про дату прийняття заяви та
документів і підписом особи, яка їх
прийняла.” виключити;

частини сорок вісім та сорок дев’ять
виключити, у зв’язку з цим частини
п’ятдесяту — шістдесят четверту вважати
частинами сорок восьмою — шістдесят
другою;

Пропозиції та поправки до проекту

-10987- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У частині сорок п’ятій статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту після слів
«видачі» вставити слово «призупинення»
(залишити чинну редакцію частини 45 статті
15 цього закону).
-10988- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити
-10989- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац десятий виключити;
-10990- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац десятий виключити.
-10991- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину сорок шосту статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити
(залишити чинну редакцію).
-10992- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац одинадцятий підпункту г) підпункту
3 пункту 3 розділу II виключити.
-10993- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити абзаци пятидесятий-пятдесят
восьмий підпункту 3) пункта 3 розділу ІІ.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10994- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац одинадцятий виключити;
-10995- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ
виключити абзац другий, третій і п’ятий
підпункту «а»; абзаци другий, третій,
восьмий, одинадцятий, дванадцятий і
п’ятнадцятий підпункту «в»; абзаци дев’ятий,
одинадцятий і сімнадцятий підпункту «г».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3595

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-10996- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)

868

869

після частини сорок
частиною такого змісту:

сім

доповнити

“Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 30,
за 20, за 10 та за 5 днів до настання терміну
сплати за відповідну ліцензію в електронній
формі засобами електронного зв’язку.”.

У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту:
В частині «г)» абзац 11 – виключити;
-10997- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частини сорок вісім та сорок дев’ять
Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» залишити у чинній редакції (без
їх виключення, як пропонується проектом
даного закону).
-10998- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу
ІІ
абзаци
дванадцятий
чотирнадцятий виключити;
-10999- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Після частини сорок сім нову частину
статті 15 виключити.
-11000- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

85. Абзац п’ятдесят другий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 45,
за 30, за 15 та за 5 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».

3596

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-11001- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196),
Н.д. Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д.
Бондар М. Л. (р.к. №320)
Абзац
тринадцятий
підпункту
«г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ викласти в
такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 45,
за 30, за 20, за 10 та за 5 днів до настання
терміну сплати за відповідну ліцензію в
електронній формі засобами електронного
зв’язку».
-11002- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац п’ятдесят другий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 40,
за 30, за 15 та за 5 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-11003- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзац п’ятдесят другий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3597

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

зареєстроване постійне представництво) за 45,
за 30, за 15 та за 7 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-11004- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац п’ятдесят другий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такй редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 30,
за 20, за 10, за 5 та за 3 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».
-11005- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У новій частині після частини сорок сім
статті 15 виключити наступні цифри та слова:
«за 20, за 10».
-11006- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Після частини сорок сім нову частину
статті 15 викласти у такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 30
та за 10 днів до настання терміну сплати за
відповідну ліцензію в електронній формі
засобами електронного зв’язку».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3598

№

870
871

Редакція, прийнята в першому читанні

У зв’язку із цим частини сорок вісім —
шістдесят два відповідно вважати сорок
дев’ятою — шістдесят третьою;
у частині сорок дев’ятій:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-11007- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У новій частині після частини сорок сім
статті 15 виключити наступні цифри та слова:
«за 30, за 10»
-11008- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У новій частині після частини сорок сім
статті 15 виключити наступні цифри та слово:
«за 20».
-11009- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Після частини сорок сім нову частину
статті 15 після слів «в електронній формі
засобами електронного зв’язку» доповнити
словами «або надсилається поштою».
-11010- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац п’ятдесят другий підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Повідомлення про необхідність внесення
чергового платежу за ліцензію автоматично
формується та направляється органом
ліцензування суб’єкту господарювання (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за 30,
за 20, за 15 та за 7 календарних днів до
настання терміну сплати за відповідну
ліцензію в електронній формі засобами
електронного зв’язку».

Відхилено

-11011- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац п’ятнадцятий виключити;

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3599

№

872

873

Редакція, прийнята в першому читанні

слово “письмового” виключити;

у абзаці четвертому слова “протягом 30
календарних днів від моменту призупинення
ліцензії” виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

-11012- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци п’ятнадцятий – двадцять
третій виключити.
-11013- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац шістнадцятий виключити;
-11014- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац сімнадцятий підпункту г) підпункту
3 пункту 3 розділу II виключити.
-11015- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

у абзаці четвертому після слова "ліцензію"
додати слова “протягом 30 календарних днів
від моменту призупинення ліцензії”;
-11016- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-11017- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац сімнадцятий виключити;
-11018- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.
В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.

Відхилено

Відхилено

3600

№

874

Редакція, прийнята в першому читанні

у абзацах четвертому та п’ятому слова
“рішення суду про” виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ
виключити абзац другий, третій і п’ятий
підпункту «а»; абзаци другий, третій,
восьмий, одинадцятий, дванадцятий і
п’ятнадцятий підпункту «в»; абзаци дев’ятий,
одинадцятий і сімнадцятий підпункту «г».
-11019- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац четвертий частини сорок дев’ятої
статті 15 виключити (залишити чинну
редакцію абзацу (абзац «несплати чергового
платежу за ліцензію протягом 30 днів від
моменту призупинення ліцензії;»).
-11020- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац
вісімнадцятий
підпункту
г)
підпункту 3 пункту 3 розділу II виключити.
-11021- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

абзац четвертий та п'ятий
ВИКЛЮЧИТИ;
-11022- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити
-11023- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац вісімнадцятий виключити;

Відхилено

3601

№

875

876

Редакція, прийнята в першому читанні

доповнити абзацами такого змісту:

“встановлення
факту
здійснення
роздрібної торгівлі через реєстратори
розрахункових
операцій
(книг
обліку

Пропозиції та поправки до проекту

-11024- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац п’ятий частини сорок дев’ятої статті
15 виключити (залишити чинну редакцію
абзацу
(абзац
«рішення
суду
про
встановлення
факту
незаконного
використання суб'єктом господарювання (у
тому
числі
іноземним
суб’єктом
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
марок акцизного податку;»)
-11025- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац вісімнадцятий виключити.
-11026- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац дев’ятнадцятий виключити.
-11027- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Абзац шостий частини сорок дев’ятої
статті 15 виключити (залишити чинну
редакцію абзацу (абзац «рішення суду про
встановлення факту фальсифікації суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктом господарювання, який діє через
своє зареєстроване постійне представництво)
алкогольних напоїв або тютюнових виробів,
або пального;»).
-11028- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци дев’ятнадцятий – двадцять
третій виключити.
-11029- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити;
-11030- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

3602

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

розрахункових операцій) не зазначені в
ліцензії;

викласти в новій редакції:
"рішення суду про встановлення факту
здійснення
роздрібної
торгівлі
через
реєстратори розрахункових операцій (книг
обліку розрахункових операцій) не зазначені в
ліцензії;"
-11031- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац пятдесят девятий
підпункту 3) пункта 3 розділу ІІ
-11032- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцятий та двадцять
другий виключити;
-11033- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцятий виключити.
-11034- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцятий виключити;
-11035- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У частині сорок дев’ятій статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити новий
абзац такого змісту:
“встановлення
факту
здійснення
роздрібної торгівлі через реєстратори
розрахункових операцій (книг обліку
розрахункових операцій) не зазначені в
ліцензії;
-11036- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3603

№

877

Редакція, прийнята в першому читанні

встановлення факту відсутності суб’єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за
місцезнаходженням
та/або
за
місцезнаходженням провадження діяльності,
які зазначені у виданій ліцензії;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци дев’ятнадцятий – двадцять
третій виключити.
-11037- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

встановлення факту відсутності суб’єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за
місцезнаходженням
та/або
за
місцезнаходженням провадження діяльності,
які зазначені у виданій ліцензії. Зазначена
підстава не поширюється на ліцензії на право
зберігання пального, отримані на підставі заяв
виключно для потреб власного споживання чи
промислової переробки;
-11038- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
реченням такого змісту: «Така підстава не
застосовуються
щодо
суб’єктів
господарювання, які у встановленому порядку
отримали ліцензії на право зберігання
пального виключно для потреб власного
споживання чи промислової переробки».
-11039- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
реченням такого змісту: «Зазначена підстава
не поширюється на ліцензії на право
зберігання пального, отримані на підставі заяв
виключно для потреб власного споживання чи
промислової переробки».
-11040- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)

Відхилено

частину сорок восьму
виключити;
-11041- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
реченням такого змісту: «Зазначена підстава

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3604

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

не поширюється на ліцензії на право
зберігання пального, які отримані за заявами
суб’єктів господарювання виключно для
потреб власного споживання чи промислової
переробки».
-11042- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
«Зазначена підстава не поширюється на
ліцензії на право зберігання пального,
отримані виключно для потреб власного
споживання чи промислової переробки;»
-11043- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
реченням такого змісту: «Зазначена підстава
не поширюється на ліцензії на право
зберігання пального, отримані на підставі заяв
виключно для потреб власного споживання чи
промислової переробки».
-11044- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

викласти в новій редакції:
"рішення суду про встановлення факту
відсутності суб’єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб’єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) за місцезнаходженням та/або
за
місцезнаходженням
провадження
діяльності, які зазначені у виданій ліцензії;"
-11045- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
словами (крім ліцензій на право зберігання
пального, отриманих на підставі відповідних
заяв виключно для потреб власного
споживання чи промислової переробки)».
-11046- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

3605

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Виключити абзац шістидесятий підпункту
3) пункта 3 розділу ІІ.
-11047- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять перший виключити.
-11048- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Яценко А. В. (р.к. №401)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять перший виключити;
-11049- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)
Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
реченням такого змісту: «Така підстава не
поширюється на ліцензії на право зберігання
пального, отримані на підставі заяв суб’єктів
господарювання виключно для потреб
власного споживання чи промислової
переробки».
-11050- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.
Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» законопроекту (щодо внесення
змін до статті 15 Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального») доповнити реченням
такого змісту: «Зазначена підстава не
поширюється на ліцензії на право зберігання
пального, отримані на підставі заяв виключно

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3606

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

для потреб власного споживання чи
промислової переробки».
-11051- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
реченням такого змісту: «Зазначена підстава
не поширюється на ліцензії на право
зберігання пального, отримані на підставі заяв
виключно для потреб власного споживання чи
промислової переробки».
-11052- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

в абзаці двадцять першому підпункту "г"
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ проекту слова
"за місцезнаходженням та/або" виключити
-11053- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
реченням такого змісту: «Така підстава не
застосовуються
щодо
суб’єктів
господарювання, які отримали на підставі
відповідних заяв ліцензії на право зберігання
пального виключно для потреб власного
споживання чи промислової переробки».»
-11054- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту «г»
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
словами «(крім ліцензій на право зберігання
пального,
які
отримані
суб’єктами
господарювання виключно для потреб
власного споживання чи промислової
переробки)».
-11055- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У частині сорок дев’ятій статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3607

№

878

Редакція, прийнята в першому читанні

порушення термінів звернення до органу
ліцензування щодо зміни відомостей,
зазначених
у
виданій
суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб’єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
ліцензії;

Пропозиції та поправки до проекту

та пального» законопроекту виключити новий
абзац такого змісту:
«встановлення факту відсутності суб’єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) за
місцезнаходженням
та/або
за
місцезнаходженням провадження діяльності,
які зазначені у виданій ліцензії;»
-11056- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци дев’ятнадцятий – двадцять
третій виключити.
-11057- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)
Виключити абзац шістдеят перший
підпункту 3) пункта 3 розділу ІІ.
-11058- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац шістдесят перший підпункту 3
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«порушення строків, передбачених цим
Законом,
для
звернення
до
органу
ліцензування щодо зміни відомостей,
зазначених
у
виданій
суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб’єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
ліцензії».
«Підпункт «а» підпункту 5 пункту 3
розділу ІІ доповнити новим абзацом
наступного змісту:
«акт перевірки дотримання вимог
земельного законодавства щодо виконання
припису щодо звільнення самовільно зайнятої
земельної
ділянки
або
оформлення
документів на земельну ділянку».
-11059- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять другий виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3608

№

879

Редакція, прийнята в першому читанні

відмови, без законодавчих підстав, від
доступу представника контролюючого органу
до проведення перевірки відповідно до вимог
статті 80, 81 Податкового кодексу України. на
підставі акту, складеного посадовими
(службовими) особами податкового органу,
який засвідчує факт відмови.”;

Пропозиції та поправки до проекту

-11060- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять другий виключити;
-11061- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У частині сорок дев’ятій статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити новий
абзац такого змісту:
«порушення термінів звернення до органу
ліцензування щодо зміни відомостей,
зазначених
у
виданій
суб’єкту
господарювання (у тому числі іноземному
суб’єкту господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
ліцензії;»
-11062- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци дев’ятнадцятий – двадцять
третій виключити.
-11063- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
частину сорок дев'яту
виключити;
-11064- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У статті 15 Закону України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального» абзац «відмови, без
законодавчих
підстав,
від
доступу
представника контролюючого органу до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3609

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

проведення перевірки відповідно до вимог
статті 80, 81 Податкового кодексу України. на
підставі акту, складеного посадовими
(службовими) особами податкового органу,
який засвідчує факт відмови.» виключити.
-11065- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять третій виключити;
-11066- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять третій виключити;
-11067- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
абзац двадцять третій підпункту "г"
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ проекту
викласти в такій редакції:
"відмови суб’єкта господарювання у
допуску
посадових
(службових)
осіб
контролюючого органу до проведення за
наявності законних підстав фактичної
перевірки посадовими (службовими) особами
контролюючого органу за місцем проведення
перевірки, засвідченої актом, складеного та
зареєстрованого відповідно до статті 81
Податкового кодексу України, за умови, що
рішення про призначення такої фактичної
перевірки
не
було
оскаржене
в
адміністративному або судовому порядку";
-11068- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

У підпункті г пункту 3 розділу ІІ
законопроекту
речення
«відмови,
без
законодавчих
підстав,
від
доступу
представника контролюючого органу до
проведення перевірки відповідно до вимог
статті 80, 81 Податкового кодексу України. на
підставі акту, складеного посадовими
(службовими) особами податкового органу,
який засвідчує факт відмови.”;» - виключити.

3610

№

880

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині п’ятдесятій слова “письмового
розпорядження про її анулювання” замінити
словами “розпорядження про її анулювання в
електронній формі засобами електронного
зв’язку.”;

Пропозиції та поправки до проекту

-11069- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
У частині сорок дев’ятій статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити новий
абзац такого змісту:
«відмови, без законодавчих підстав, від
доступу представника контролюючого органу
до проведення перевірки відповідно до вимог
статті 80, 81 Податкового кодексу України. на
підставі акту, складеного посадовими
(службовими) особами податкового органу,
який засвідчує факт відмови».
-11070- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци дев’ятнадцятий – двадцять
третій виключити.
-11071- Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87)
частину п'ятдесяту
виключити;
-11072- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять четвертий
виключити.
-11073- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац шістдесят третій підпункту 3 пункту
3 розділу ІІ виключити.
-11074- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

абзац двадцять четвертий підпункту "г"
підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ проекту
викласти в такій редакції:
"у частині п’ятдесятій слова "письмового
розпорядження про її анулювання" замінити

3611

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

словами "розпорядження про її анулювання у
паперовій чи електронній формі відповідно до
способу взаємодії суб’єкта господарювання з
контролюючим органом"
-11075- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину п’ятдесят статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити
(залишити попередню редакцію статті).
-11076- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину п’ятдесят статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
Ліцензія анулюється та вважається
недійсною з моменту одержання суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктом господарювання, який діє через
своє зареєстроване постійне представництво)
письмового розпорядження про її анулювання
та
в
електронній
формі
засобами
електронного зв’язку.
-11077- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину п’ятдесят статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3612

№

881

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у частині п’ятдесят першій слова “орган,
який видав ліцензію, на підставі заяви
суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін” замінити

використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
Ліцензія анулюється та вважається
недійсною з моменту одержання суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктом господарювання, який діє через
своє зареєстроване постійне представництво)
письмового розпорядження про її анулювання
шляхом направлення йому рекомендованого
листа.
-11078- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину п’ятдесят статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
Ліцензія анулюється та вважається
недійсною з моменту одержання суб'єктом
господарювання (у тому числі іноземним
суб’єктом господарювання, який діє через
своє зареєстроване постійне представництво)
письмового розпорядження про її анулювання
шляхом направлення йому рекомендованого
листа та в електронній формі засобами
електронного зв’язку.
-11079- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзац двадцять п’ятий виключити.
-11080- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину п’ятдесят першу статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3613

№

882

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

словами
“суб’єкт
господарювання
зобов’язаний у місячний термін, з дня
внесення таких змін, звернутися до органу,
який видав ліцензію, з відповідною заявою”;

тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити
(залишити попередню редакцію частини).
-11081- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину п’ятдесят першу статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту викласти у такій
редакції:
Суб’єкт господарювання, у разі зміни
відомостей, зазначених у виданій йому (у
тому
числі
іноземному
суб’єкту
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з
реорганізацією суб'єкта господарювання (у
тому
числі
іноземного
суб’єкта
господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
та/або зміною типу акціонерного товариства),
зобов’язаний у місячний термін з дня
внесення таких змін, звернутись до органу,
який видав ліцензію з відповідною заявою.
Орган, який видав ліцензію, на підставі заяви
суб'єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб'єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін.
-11082- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)

після частини п’ятдесят першої доповнити
частиною п’ятдесят другою наступного

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3614

№

Редакція, прийнята в першому читанні

змісту:

883

884
885

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті «г» підпункту 3 пункту 3
розділу ІІ абзаци двадцять шостий – двадцять
восьмий виключити.
-11083- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Частину п’ятдесят другу статті 15 Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального» законопроекту виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

“Орган, який видав ліцензію, на підставі
заяви суб’єкта господарювання (у тому числі
іноземного суб’єкта господарювання, який діє
через
своє
зареєстроване
постійне
представництво) протягом трьох робочих днів
видає суб’єкту господарювання (у тому числі
іноземному суб’єкту господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) ліцензію, оформлену на
новому бланку з урахуванням змін.”.
У зв’язку з цим частини п’ятдесят другу —
шістдесят третю вважати п’ятдесят третьою
— шістдесят четвертою;
-11084- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Абзац 18 статті 17 викласти в такій
редакції:
"торгівлі тютюновими виробами, тютюном
та промисловими замінниками тютюну,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, за цінами, вищими від
максимальних роздрібних цін, встановлених
виробниками
або
імпортерами
таких
тютюнових
виробів
(крім
реалізації
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників
тютюну,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
суб’єктами господарювання, що отримали
ліцензії на право роздрібної торгівлі (що не

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

пов’язані
прямо
чи
опосередковано
відносинами контролю у розумінні статті 1
Закону України «Про захист економічної
конкуренції» з підприємствами виробниками
та/або імпортерами тютюнових виробів)
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам
для
їх
особистого
некомерційного використання, незалежно від
форми розрахунків, за цінами, що на 10 чи
менше відсотків перевищують максимальні
роздрібні ціни), - 100 відсотків вартості
наявних у суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб’єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво) тютюнових виробів, тютюну
та промислових замінників тютюну, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
але не менше 100000 гривень".
-11085- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту доповнити новими абзацами
такого змісту:
«ґ) частину третю статті 16 замінити двома
новими частинами такого змісту викласти:
«Щомісяця до 10 числа наступного за
звітним місяцем до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, подаються звіти за
формою та порядку складання, які
встановлено центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику, від:
суб'єктів господарювання (у тому числі
іноземних суб’єктів господарювання, які
діють через свої зареєстровані постійні
представництва), які здійснюють оптову
торгівлю спиртом, алкогольними напоями і
тютюновими виробами, рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах,
та/або експорт, імпорт зазначеної продукції –
звіт про обсяги обігу (в тому числі імпорту та
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

експорту) спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах;
виробників спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів
та
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
які здійснюють виробництво та/або експорт,
імпорт зазначеної продукції – звіт про обсяги
виробництва та обігу (в тому числі імпорту та
експорту) спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів та тютюнової сировини,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах.
Виробники
вищезазначеної
продукції подають лише звіт про обсяги
виробництва та обігу, без подання окремого
звіту про обсяги обігу.
У
разі,
якщо
виробник,
суб’єкт
господарювання (у тому числі іноземний
суб’єкт господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво)
самостійно виявив помилки у поданому ним
звіті, він зобов’язаний подати уточнений звіт.
Якщо уточнений звіт подано до кінця місяця,
наступного за звітним місяцем, в якому
допущена помилка, то в такому разі штраф,
встановлений
абзацом
дев’ятнадцятим
частини другої статті 17 цього Закону, не
застосовується.
У зв’язку з чим, частину четверту вважати
частиною п’ятою.
д) у частині другій статті 17:
в абзаці двадцятому слова «чи тютюнових
виробів; алкогольних напоїв чи» замінити
словами «тютюнових виробів та рідин, що
використовуються в електронних сигаретах;
алкогольних напоїв в абзаці двадцять
третьому слова «та тютюнових виробів»
замінити словами «тютюнових виробів та
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах»
є) статтю 18 доповнити частинами такого
змісту:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Особи, які придбали майно Державного
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості
(Державне
підприємство
«Укрспирт»),
мають
взяти
на
себе
зобов’язання щодо погашення боргів із
заробітної плати та перед бюджетом,
простроченої кредиторської заборгованості
(далі
–
заборгованість)
Державного
підприємства
«Укрспирт»
як
балансоутримувача майна в розмірі 100% від
балансової вартості такого майна станом на
останню звітну дату.
У разі, якщо розмір заборгованості
менший, ніж балансова вартість такого майна,
то заборгованість погашається у сумі
відповідної заборгованості.»
-11086- Н.д. Аллахвердієва І. В. (р.к. №112)

Відхилено

Після останнього абзацу доповнити новим
підпунктом ґ) такого змісту:
«ґ) статтю 18 доповнити новою частиною
такого змісту:
«Встановити, що сплата чергового
платежу за ліцензії на право оптової торгівлі
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах, в розмірі 500000
гривень
здійснюється
суб’єктами
господарювання за кожний наступний
щорічний термін дії ліцензії, виданої до 1
січня 2022 року. Річний платіж за ліцензії на
право оптової торгівлі в сумі 780 гривень,
сплачений суб’єктами господарювання до 1
січня 2022 року, не збільшується та є дійсним
до настання терміну сплати за кожний
наступний щорічний термін дії ліцензії,
виданої до 1 січня 2022 року.»
-11087- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 3) пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві
положення проекту, доповнити підпунктом
наступного змісту:
"ґ) у статті 17:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

- абзац 20 частини 2 викласти у наступній
редакції:
"виробництва,
зберігання,
транспортування, реалізації фальсифікованих
алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах; алкогольних напоїв, тютюнових
виробів чи рідин, що використовуються в
електронних сигаретах без марок акцизного
податку встановленого зразка або з
підробленими марками акцизного податку, 200 відсотків вартості товару, але не менше
17000 гривень;"
- абзац 23 частини 2 викласти у наступній
редакції: "неподання чи несвоєчасного
подання звіту або подання звіту з
недостовірними відомостями про обсяги
виробництва та/або обігу (в тому числі
імпорту та експорту) спирту, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів та рідин, що
використовуються в електронних сигаретах
до органу виконавчої влади, уповноваженого
Кабінетом Міністрів України видавати
відповідні ліцензії, - у розмірі 17000
гривень;"".
-11088- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

підпункту 3 пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві
положення проекту, доповнити новим
підпунктом наступного змісту:
"у статті 16:
1) у назві статті слова "Органи контролю"
замінити на слово "Контроль";
2) частину 2 статті викласти у наступній
редакції: " Суб'єкт господарювання –
виробник або імпортер алкогольних виробів,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
або пального має право:
самостійно визначати засоби та форми
захисту вироблюваних або імпортованих ним
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сигаретах, та пального від їх фальсифікації
(підроблення) та незаконного обігу;
ініціативи перевірки (контролю) щодо
фальсифікації та законності обігу власної
продукції, що здійснюється суб'єктами
господарювання (у тому числі іноземними
суб’єктами господарювання, які діють через
своє зареєстроване постійне представництво)
та
фізичними
особами
в
порядку,
передбаченому цією статтею;
впроваджувати системи відстеження
власної продукції та вимагати в суб’єктів
господарювання, які володіють ліцензіями на
право оптової торгівлі, виконання зобов’язань
щодо використання системи відстеження в їх
діяльності.";
3) після частини 2 статтю доповнити
новими частинами 3 - 10 наступного змісту:
"Суб’єкт господарювання, який володіє
ліцензією на право оптової торгівлі
тютюновими виробами, повинен забезпечити
використання системи відстеження під час
реалізації (постачання) тютюнових виробів
та/або іншого переміщення тютюнових
виробів суб’єктам господарювання, які
володіють ліцензією на право оптової та/або
роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а
також забезпечити збір та надання інформації
за кожною операцією з реалізації (постачання)
та переміщення тютюнових виробів в
електронній формі на запит щодо інформації
про рух тютюнових виробів.
Якщо виробник, імпортер тютюнових
виробів або суб’єкт господарювання, який
володіє ліцензією на право оптової торгівлі
тютюновими виробами, має підстави вважати,
що його контрагент, який отримує продукцію
та володіє ліцензією на право оптової торгівлі
тютюновими виробами, не відповідає
вимогам щодо відстеження руху тютюнових
виробів, які передбачені цією статтею, він має
право запитувати у такого контрагента:
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докази наявності системи відстеження (у
тому числі відомості про наявність
обладнання
для
сканування
ідентифікаційного маркування продукції);
зведений документ в електронній формі з
інформацією про рух власної продукції;
зведений документ в електронній формі
про обсяги продажів власної продукції із
зазначенням обсягу реалізації тютюнових
виробів у оптовій та роздрібній мережах по
кожній області;
документи, що підтверджують наявність
попиту на власну продукцію;
копії
первинних
документів,
що
підтверджують здійснення господарських
операцій з власною продукцією за будь-який
період (у разі, якщо на запит виробника,
імпортера тютюнових виробів або суб’єкта
господарювання,
пов’язаного
з
ними
відносинами контролю, первинні документи
містять інформацію щодо продукції інших
виробників або імпортерів тютюнових
виробів, копії таких документів надаються з
вилученням зазначеної інформації).
Запит щодо інформації про рух
тютюнових
виробів
надсилається
виробником, імпортером тютюнових виробів
або суб’єктом господарювання, який володіє
ліцензією на право оптової торгівлі
тютюновими
виробами,
за
місцезнаходженням
контрагента,
який
отримує продукцію.
Суб’єкт господарювання, який отримав
запит щодо інформації про рух тютюнових
виробів, зобов’язаний надавати відповідь на
такий
запит
разом
з
запитуваними
документами (їх копіями), протягом 15
робочих днів з дня, наступного за днем
отримання запиту.
Виробник, імпортер тютюнових виробів
або суб’єкт господарювання, який володіє
ліцензією на право оптової торгівлі
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тютюновими виробами, протягом 15 робочих
днів з дня, наступного за граничним днем
строку для відповіді на запит щодо інформації
про рух тютюнових виробів, повинен
мотивовано
призупиняти
реалізацію
(постачання) тютюнових виробів суб’єкту
господарювання, якому було направлено
такий запит, та не виконувати нові замовлення
на постачання тютюнових виробів від такого
суб’єкта господарювання, якщо, зокрема:
такий суб’єкт господарювання не надав
інформацію на запит щодо інформації про рух
тютюнових виробів;
за результатами аналізу інформації від
такого суб’єкта господарювання виявлено
його
невідповідність
вимогам
щодо
відстеження руху тютюнових виробів,
передбачених цією статтею;
інформація
такого
суб’єкта
господарювання про рух тютюнових виробів
не охоплює весь обсяг тютюнових виробів,
зазначених у запиті щодо інформації про рух
тютюнових виробів, відвантажених такому
суб’єкту
господарювання
виробником,
імпортером тютюнових виробів або суб’єктом
господарювання, який володіє ліцензією на
право оптової торгівлі тютюновими виробами
(за
виключенням
документально
підтверджених фактів втрати, пошкодження
або знищення продукції);
обсяг замовлення такого суб’єкта
господарювання більше ніж на 10 відсотків
перевищує
середній
обсяг
закупівель
тютюнових
виробів
цим
суб’єктом
господарювання протягом двох послідовних
тижнів, що передують даті замовлення (у разі
ненадання документального підтвердження
обсягу попиту на продукцію виробника або
імпортера);
за результатами аналізу інформації від
такого суб’єкта господарювання виявлено, що
запаси тютюнових виробів у місцях
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зберігання суб’єкта господарювання на 10
відсотків перевищують обсяг, що за
звичайних умов реалізується ним протягом
двох тижнів.
Повідомлення
щодо
мотивованого
призупинення
реалізації
(постачання)
тютюнових виробів та припинення виконання
нових замовлень на постачання тютюнових
виробів
надсилається
виробником,
імпортером тютюнових виробів або суб’єктом
господарювання, який володіє ліцензією на
право
оптової
торгівлі
тютюновими
виробами,
за
місцезнаходженням
контрагента, який отримує продукцію.
Виробник, імпортер тютюнових виробів
або суб’єкт господарювання, який володіє
ліцензією на право оптової торгівлі
тютюновими виробами, поновлює реалізацію
(постачання)
тютюнових
виробів
та
прийняття
замовлень
на
постачання
тютюнових виробів контрагенту, який
отримує продукцію, лише після усунення
таким контрагентом підстав, що призвели до
призупинення цих операцій.
Орган державного контролю, до якого
звернувся суб'єкт господарювання – виробник
алкогольних виробів, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального або суб’єкт
господарювання, який володіє ліцензією на
право
оптової
торгівлі
тютюновими
виробами, з проханням про ініціювання
перевірки, зобов'язаний терміново провести
перевірку відповідності продукції оригіналу
та/або законності обігу продукції в
присутності
представника
ініціатора
перевірки. За наявності документів, які
підтверджують
факт
фальсифікації/незаконного обігу, суб'єкт
господарювання – виробник алкогольних
виробів, тютюнових виробів, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,
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та пального має право звернутися у
встановленому законом порядку до суду без
сплати судового збору."
у зв'язку із чим частини 3 - 4 вважати
частинами 11 - 12 відповідно.
-11089- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

86. Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту:
«У частині другій статті 17: у абзаці
дев’ятому слова «або зберігання пального»
замінити словами «зберігання пального
іншим суб’єктам господарювання та/або
реалізація пального іншим особам на підставі
ліцензії на право зберігання пального,
отриманої на підставі заяви виключно для
потреб власного споживання чи промислової
переробки»; після абзацу дев’ятого доповнити
новим абзацом такого змісту: «зберігання
пального для потреб власного споживання чи
промислової переробки без наявності ліцензії
- 100000 гривень».
-11090- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Підпункт “г)” підпункту 3) пункту 3
розділу ІІ законопроекту (щодо внесення змін
до
Закону
України
“Про
державне
регулювання виробництва і обігу спирту
етилового,
коньячного
і
плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
рідин, що використовуються в електронних
сигаретах, та пального”) доповнити абзацами
наступного змісту: частину двадцять третю
викласти у такій редакції:
“Роздрібна торгівля може здійснюватися
суб'єктами господарювання (у тому числі
іноземними суб’єктами господарювання, які
діють через свої зареєстровані постійні
представництва) всіх форм власності, у тому
числі їх виробниками, за наявності у них
ліцензій на роздрібну торгівлю:
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- алкогольними напоями (крім столових
вин) або пальним;
- тютюновими виробами, електронними
сигаретами, пристроями для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння та
аксесуарами до них у місці торгівлі, у
спеціалізованому
місці
торгівлі,
у
спеціалізованому відділі, у спеціалізованому
магазині;”
частину двадцять сьому викласти у
наступній редакції:
“Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю
становить:
- алкогольними напоями, крім сидру та
перрі (без додання спирту) 8000 гривень на
кожний окремий, зазначений в ліцензії
електронний контрольно-касовий апарат
(книгу обліку розрахункових операцій), що
знаходиться у місці торгівлі, а на території сіл
і селищ, за винятком тих, що знаходяться у
межах території міст,- 500 гривень на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями,
крім сидру та перрі (без додання спирту), на
кожний окремий, зазначений у ліцензії
електронний контрольно-касовий апарат
(книгу обліку розрахункових операцій), що
знаходиться у місці торгівлі;
- на роздрібну торгівлю тютюновими
виробами у місці торгівлі на кожний окремий,
зазначений
у
ліцензії
електронний
контрольно-касовий апарат, що знаходиться у
місці торгівлі у торгових приміщеннях
торговельною площею менше, ніж 40 кв.
метрів, – 8000 гривень, а на території сіл і
селищ, за винятком тих, що знаходяться у
межах території міст, - 2000 гривень на
кожний окремий, зазначений у ліцензії
електронний контрольно-касовий апарат, що
знаходиться у місці торгівлі;
- на роздрібну торгівлю тютюновими
виробами у спеціалізованому місці торгівлі,
спеціалізованому відділі, спеціалізованому
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магазині,
у
торгових
приміщеннях
торговельною площею 40 кв. метрів чи
більше, - 2000 гривень на кожний окремий,
зазначений
у
ліцензії
електронний
контрольно-касовий апарат, що знаходиться у
місці торгівлі, а на території сіл і селищ, за
винятком тих, що знаходяться у межах
території міст, - 500 гривень на кожний
окремий, зазначений у ліцензії електронний
контрольно-касовий апарат, що знаходиться у
такому місці торгівлі.”
частину тридцяту викласти у наступній
редакції:
“Для місць торгівлі, які розташовані за
межами
території
міст
обласного
підпорядкування і міст Києва та Севастополя
на відстані до 50 км та які мають торговельні
зали площею понад 500 кв. м, плата за
ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями, крім сидру та перрі (без додання
спирту), становить 8000 гривень на кожний
окремий, зазначений в ліцензії електронний
контрольно-касовий апарат (книгу обліку
розрахункових операцій), що знаходиться у
місці торгівлі, та 2000 гривень на кожний
окремий, зазначений у ліцензії електронний
контрольно-касовий апарат, що знаходиться у
такому місці торгівлі.” частину тридцять
третю (у редакції законопроекту - тридцять
першу) викласти у наступній редакції:
“Ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних
сигаретах,
видаються
уповноваженими
Кабінетом
Міністрів
України органами виконавчої влади в містах,
районах, районах у містах Києві та
Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта
господарювання (у тому числі іноземного
суб’єкта господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) і
підлягають обов'язковій реєстрації в органі
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доходів і зборів, а у сільській місцевості - і в
органах місцевого самоврядування за місцем
торгівлі суб'єкта господарювання (у тому
числі іноземного суб’єкта господарювання,
який діє через своє зареєстроване постійне
представництво). Термін дії ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями,
право роздрібної торгівлі тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, у місці торгівлі - 1 рік,
на право роздрібної торгівлі тютюновими
виробами у спеціалізованому місці торгівлі,
спеціалізованому відділі, спеціалізованому
магазині – 10 років.” у частині тридцять п’ятій
перед словами “в поїздах, на морських або
річкових суднах “ доповнити словами “у
місцях торгівлі”. частину тридцять сьому
викласти у наступній редакції:
“У заяві зазначається вид господарської
діяльності, на провадження якого суб’єкт
господарювання (у тому числі іноземний
суб’єкт господарювання, який діє через своє
зареєстроване постійне представництво) має
намір одержати ліцензію (оптова, роздрібна
торгівля алкогольними напоями, тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, у місці торгівлі,
тютюновими виробами у спеціалізованому
місці торгівлі, тютюновими виробами у
спеціалізованому
відділі,
тютюновими
виробами у спеціалізованому магазині,
оптова, роздрібна торгівля пальним або
зберігання пального).” частину тридцять
дев’яту (тридцять шосту у нумерації Закону)
викласти у такій редакції: “У заяві про видачу
ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями, тютюновими виробами, рідинами,
що
використовуються
в
електронних
сигаретах, у місці торгівлі або пальним, на
роздрібну торгівлю тютюновими виробами у
спеціалізованому місці торгівлі тютюновими
виробами,
тютюновими
виробами
у
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спеціалізованому
відділу,
тютюновими
виробами у спеціалізованому магазині,
додатково зазначається адреса місця торгівлі,
торгівельна площа торгового приміщення,
перелік реєстраторів розрахункових операцій,
програмних реєстраторів розрахункових
операцій (книг обліку розрахункових
операцій), які знаходяться у місці торгівлі,
спеціалізованому
місці
торгівлі,
спеціалізованому відділу, спеціалізованому
магазині, а також інформація про них: модель,
модифікація, заводський номер, виробник,
дата виготовлення; реєстраційні номери
посвідчень
реєстраторів
розрахункових
операцій, які знаходяться у місці торгівлі, та
дата початку їх обліку у податкових органах.”
частини п’ятдесят і п’ятдесят один (сорок
вісім та сорок дев’ять у нумерації Закону)
викласти у такій редакції:
“Дія ліцензії призупиняється у разі
несвоєчасної сплати чергового платежу за
ліцензію або недотримання вимог роздрібної
торгівлі
тютюновими
виробами
у
спеціалізованому
місці
торгівлі,
спеціалізованому відділу, спеціалізованому
магазині,
на
підставі
письмового
розпорядження органу, який видав ліцензію,
на термін до сплати заборгованості або
усунення порушень щодо вимог до роздрібної
торгівлі
тютюновими
виробами
у
спеціалізованому
місці
торгівлі,
спеціалізованому відділі, спеціалізованому
магазині.
Дія
ліцензії
вважається
призупиненою
з
моменту
одержання
суб'єктом господарювання (у тому числі
іноземним суб’єктом господарювання, який
діє через своє зареєстроване постійне
представництво) відповідного письмового
розпорядження органу, який видав ліцензію, а
її дія поновлюється з моменту зарахування
відповідного чергового платежу за ліцензію
до бюджету або усунення порушень щодо
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вимог до роздрібної торгівлі тютюновими
виробами у спеціалізованому місці торгівлі,
спеціалізованому відділі, у спеціалізованому
магазині.” у частині п’ятдесят два (п’ятдесят у
нумерації Закону) після абзацу 8 доповнити
новим абзацем такого змісту: “не усунення
порушень щодо вимог до роздрібної торгівлі
тютюновими виробами у спеціалізованому
місці торгівлі, спеціалізованому відділі,
спеціалізованому магазині, протягом 30
календарних днів від моменту призупинення
ліцензії.”»
-11091- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Відхилено

1. Підпункт 3) пункту 3 розділу ІІ
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України “Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального”) доповнити підпунктом “є)”
наступного змісту:
«є) у статті 17: частину другу доповнити
двома абзацами такого змісту:
“неподання чи несвоєчасного подання
звіту або подання звіту з недостовірними
відомостями про обсяги реалізації та обігу
тютюнових виробів у спеціалізованому місці
торгівлі,
спеціалізованому
відділі,
спеціалізованому магазині - у розмірі 8000
гривень, повторно протягом календарного
року - у розмірі 16000 гривень;
порушення вимог до роздрібної торгівлі
тютюновими виробами у спеціалізованому
місці торгівлі, спеціалізованому відділі,
спеціалізованому магазині - у розмірі 8000
гривень, повторно протягом календарного
року - у розмірі 16000 гривень;”»
-11092- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Підпункт 3) пункту 3 розділу ІІ
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
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України “Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального”) доповнити підпунктом “ж)”
наступного змісту:
«д) у статті 15-2: частину другу після слів
“їх шкідливого впливу на здоров'я населення”
доповнити словами “крім випадків, коли інше
встановлено цим Законом та іншими законами
України”; доповнити статтю новою частиною
такого змісту:
“У спеціалізованих місцях торгівлі,
спеціалізованих відділах та спеціалізованих
магазинах,
розташованих
в
окремих
ізольованих приміщеннях, а також в окремих
приміщеннях
закладів
ресторанного
господарства, обладнаних вентиляцією, за
рішенням суб’єкта господарювання, якому
належать такі місця, може бути відведене
спеціальне місце, де дозволяється дегустація
тютюнових виробів та/або електронних
сигарет. Неповнолітні особи у такі місця не
допускаються;”»
-11093- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 3) пункту 3 доповнити
підпунктом ґ) наступного змісту:
«частину першу статті 153 доповнити
новим пунктом наступного змісту:
«13) у магазинах безмитної торгівлі до 1
січня 2024 року.»;
статтю 17 доповнити новою частиною
такого змісту:
«Порушення
магазинами
безмитної
торгівлі норм цього Закону щодо заборони
продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових, тютюнових виробів, електронних
сигарет, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, пристроїв для
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споживання тютюнових виробів без їх
згоряння є підставою для анулювання дозволу
на відкриття та експлуатацію магазину
безмитної торгівлі, що надається центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну митну політику, разом із
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у
сфері захисту державного кордону.».
статтю 18 доповнити новою частиною
такого змісту:
«Встановити, що на реалізацію пункту 13
частини першої статті 153 цього Закону, дія
ліцензій на право роздрібної торгівлі
алкогольними
напоями,
тютюновими
виробами, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах, виданих утримувачам
магазинів безмитної торгівлі, припиняється з
01.10.2021р.»
-11094- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
абзацом такого змісту:
«у частині першій статті 17 слова «та
зберігання пального» виключити».
-11095- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
абзацом такого змісту:
«В абзаці восьмому частини другої статті
17 слова «або зберігання пального»
виключити».
-11096- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ доповнити
абзацом такого змісту:
«Абзац двадцять третій статті 17
виключити».
-11097- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У частині четвертій статті 17 слова
«зберігання пального» виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-11098- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
У частині третій статті 18 слова «або на
право зберігання пального» виключити.
-11099- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1. Підпункт 3) пункту 3 розділу ІІ
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України “Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових
виробів,
рідин,
що
використовуються в електронних сигаретах,
та пального”) доповнити підпунктом “д)”
наступного змісту:
«е) статтю 1 доповнити абзацами
наступного змісту:
“спеціалізоване місце роздрібної торгівлі
тютюновими виробами (далі – спеціалізоване
місце) - місце торгівлі, в якому доля реалізації
тютюнових виробів та/або електронних
сигарет,
пристроїв
для
споживання
тютюнових виробів без їх згоряння та
аксесуарів до них (далі – продукція) становить
не менше ніж 60 % від загального
щомісячного товарообігу у грошовому
еквіваленті.
Суб’єкт
господарювання
самостійно здійснює розрахунок відсотку
продукції у загальному товарообігу. Подання
звіту про обсяги реалізації та обіг продукції у
спеціалізованому місці роздрібної торгівлі
здійснюється у відповідності до порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
спеціалізований відділ з роздрібної
торгівлі тютюновими виробами (далі –
спеціалізований відділ) - спеціалізоване місце
торгівлі
тютюновими
виробами,
електронними сигаретами, пристроями для
споживання тютюнових виробів без їх
згоряння та аксесуарами до них у
відокремлених від інших товарів торгівельних
приміщеннях
(відділах,
секціях),
що
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обладнані окремим електронним контрольнокасовим апаратом;
спеціалізований магазин з роздрібної
торгівлі тютюновими виробами (далі –
спеціалізований магазин) - спеціалізоване
місце роздрібної торгівлі тютюновими
виробами,
електронними
сигаретами,
пристроями для споживання тютюнових
виробів без їх згоряння та аксесуарами до них
(далі – продукція) у відокремленому
приміщенні, в якому продукція є видима
виключно після входу у саме торгове
приміщення;”»
-11100- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту доповнити новим пунктом «ґ)»
такого змісту:
«ґ) частину 5 статті 15-3 замінити двома
частинами такого змісту:
Особа (у тому числі працівник такої
особи), що здійснює доставку та/або
безпосередньо видає (передає) пиво (крім
безалкогольного),
алкогольні,
слабоалкогольні напої, вина столові або
тютюнові вироби, що замовлені або куплені
(придбані) засобами електронної роздрібної
торгівлі (інтернет – магазині), зобов'язана
ідентифікувати особу (покупця), яка отримує
пиво (крім безалкогольного), алкогольні,
слабоалкогольні напої, вина столові або
тютюнові вироби, як покупця засобами
електронної роздрібної торгівлі (інтернетмагазину), що здійснив замовлення або
покупку, та перевірити досягнення таким
покупцем 18-річного віку шляхом отримання
у покупця паспорту (у т.ч шляхом
пред’явлення через застосунок ДІЯ) або
іншого документу, які підтверджують особу
та вік такого покупця.
У разі відмови покупця надати паспорт (у
т.ч шляхом пред’явлення через застосунок
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ДІЯ) або інший документ, які підтверджують
особу та вік такого покупця, продаж пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових або
тютюнових виробів або видача (передача)
пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових або
тютюнових виробів, що замовлені або куплені
(придбані) засобами електронної роздрібної
торгівлі (в інтернет-магазинах), такій особі
забороняється».
888
889

-11101- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39)

Відхилено

890

Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту після абзацу сорок сьомого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«у частині п’ятдесят восьмій статті 15
слова «та ємностей, що використовуються для
зберігання пального, та їх фактичне
місцезнаходження» замінити словами «а
також фактичне місцезнаходження ємностей,
що
використовуються
для
зберігання
пального».
-11102- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 2 такого змісту:
«2) абзац двадцятий статті 1 доповнити
словами такого змісту:
«а для алкогольних напоїв власних
атестованих лабораторій або власних чи
залучених
на
договірних
засадах
акредитованих відповідно до законодавства
лабораторій у випадках, передбачених цим
Законом.»
У зв’язку з чим підпункт 2 вважати
підпунктом 3 пункту 1.
-11103- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

розділ 1 законопроекту доповнити новим
пунктом 2 такого змісту:
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торгівлі, громадського харчування та послуг”
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами):
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Висновки, обґрунтування

«2. В абзаці 4 статті 2-2 після слова
«лабораторію» доповнити словами «або
власну атестовану лабораторію»
У зв’язку з чим пункти 2-6 вважати
пунктами 3-7 розділу 1.
-11104- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

пункт 2 розділу 1 законопроекту
доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«
2) у частині 8 статті 3 після слова
«акредитованої» доповнити словами «або
атестованої
У зв’язку з чим підпункт 2 вважати
пунктом 3.
-11105- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79)

Відхилено

Після пункту 4 розділу 1 законопроекту
доповнити новим 5 пунктом такого змісту:
«5. У частині 5 статті 10 після слів
«володіють акредитованими» доповнити
словами «або атестованими»
У зв’язку з чим пункти 5-6 вважати
пунктами 6-7.
-11106- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Підпункт 4 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
«4) у Законі України “Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг”
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами):
пункти 11 та 12 статті 3 викласти в такій
редакції:
11) проводити розрахункові операції через
реєстратори розрахункових операцій та/або
через програмні реєстратори розрахункових
операцій для підакцизних товарів із
використанням режиму програмування із
зазначенням коду товарної підкатегорії згідно
з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів
та обліку їх кількості, а також із зазначенням

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4) у Законі України “Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг”
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами):
пункти 11 та 12 статті 3 викласти в такій
редакції:
"11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування
товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а
також із зазначенням цифрового значення
штрихового коду марки акцизного податку
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цифрового значення штрихового коду марки
акцизного податку (серія та номер) при
роздрібній торгівлі алкогольними напоями»;
12) вести в порядку, встановленому
законодавством, облік товарних запасів,
здійснювати продаж лише тих товарів, що
відображені в такому обліку. Порядок та
форма обліку товарних запасів для фізичних
осіб – підприємців, в тому числі платників
єдиного
податку,
встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. При цьому суб’єкт
господарювання
зобов’язаний
надати
контролюючим
органам
на
початок
проведення перевірки документи (у паперовій
або електронній формі), які підтверджують
облік та походження товарних запасів
(зокрема, але не виключно, документи щодо
інвентаризації товарних запасів, документи
про отримання товарів від інших суб’єктів
господарювання
та/або
документи
на
внутрішнє переміщення товарів), що на
момент перевірки знаходяться у місці
продажу (господарському об’єкті).
Такі вимоги не поширюються на фізичних
осіб - підприємців, які є платниками єдиного
податку та не зареєстровані платниками
податку на додану вартість (крім тих, які
провадять діяльність з реалізації технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських
засобів та виробів медичного призначення,
ювелірних
та
побутових
виробів
з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння).»
у статті 20 слово «подвійної» виключити.
-11107- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(серія та номер) при роздрібній торгівлі
алкогольними напоями»;
12) вести в порядку, встановленому
законодавством, облік товарних запасів,
здійснювати продаж лише тих товарів, що
відображені в такому обліку. Порядок та
форма обліку товарних запасів для фізичних
осіб – підприємців, в тому числі платників
єдиного
податку,
встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. При цьому суб’єкт
господарювання
зобов’язаний
надати
контролюючим
органам
на
початок
проведення перевірки документи (у паперовій
або електронній формі), які підтверджують
облік та походження товарних запасів
(зокрема, але не виключно, документи щодо
інвентаризації товарних запасів, документи
про отримання товарів від інших суб’єктів
господарювання
та/або
документи на
внутрішнє переміщення товарів), що на
момент перевірки знаходяться у місці
продажу (господарському об’єкті).
Такі вимоги не поширюються на фізичних
осіб - підприємців, які є платниками єдиного
податку та не зареєстровані платниками
податку на додану вартість (крім тих, які
провадять діяльність з реалізації технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських
засобів та виробів медичного призначення,
ювелірних
та
побутових
виробів
з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння)»;
у статті 20 слово «подвійної» виключити;
Відхилено

Стаття 3. Суб'єкти господарювання, а
також фізичні особи, що провадять
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Висновки, обґрунтування

господарську діяльність без державної
реєстрації як суб'єкта господарювання, які
здійснюють
розрахункові
операції
в
готівковій та/або в безготівковій формі (із
застосуванням
електронних
платіжних
засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при
продажу товарів (наданні послуг) у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг,
а також операції з приймання готівки для
подальшого її переказу зобов'язані: …
Обгрунтування
Відповідно до преамбули Закону України
«Про
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг»: «Цей
Закон визначає правові засади застосування
реєстраторів розрахункових операцій та
програмних реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг», тобто цей закон не
повинен
визначати
правові
засади
бухгалтерського чи Податкового обліку. У
тому числі порядок обліку товарів у місцях
продажу та товарних залишків.
-11108- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити
абзаци
перший-восьмий
підпункту 4) пункта 3 розділу ІІ.
-11109- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-11110- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319),
Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д.
Бобровська С. А. (р.к. №217), Н.д. Піпа Н. Р.
(р.к. №316), Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)
Підпункт 4 пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві
положення проекту виключити.
-11111- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)
Підпункт 4 пункту 3
законопроекту – виключити.

Розділу

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

ІІ
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-11112- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-11113- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

підпункт 4 пункту 3 Розділу ІІ «Прикінцеві
положення» виключити;
-11114- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення законопроєкту (зміни до статті 3
Закону
України
“Про
застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг”)
викласти в такій редакції:
“4) у Законі України “Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг”
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами):
пункт 11 статті 3 викласти в такій редакції:
“11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрового
значення штрихового коду марки акцизного
податку
(для
алкогольних
напоїв),
найменування товарів, цін товарів та обліку їх
кількості, а також сканування штрихового
коду марки акцизного податку на алкогольний
напій після сканування штрихового коду
такого алкогольного напою;”
абзац перший пункту 12 статті 3 викласти
в такій редакції:
“12) на загальній системі оподаткування
вести
в
порядку,
встановленому
законодавством, облік товарних запасів,
здійснювати продаж лише тих товарів
(послуг), що відображені в такому обліку.”.
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Висновки, обґрунтування

-11115- Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432)

Відхилено

Абзац перший статті 3 Закону України
«Про
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського
харчування
та
послуг»
доповнити словами: «а також фізичні особи,
що провадять господарську діяльність без
державної
реєстрації
як
суб'єкта
господарювання».
-11116- Н.д. Ватрас В. А. (р.к. №70)

Відхилено

Статтю 3
Закону
України
«Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» після слів «Суб’єкти
господарювання» доповнити словами: «а
також фізичні особи, що провадять
господарську діяльність без державної
реєстрації як суб’єкта господарювання».
-11117- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «4)» частини 3 викласти в наступній
редакції: «4) у Законі України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із
наступними змінами):
пункт 11) статті 3 викласти в такій
редакції:
«11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрового
значення коду марки акцизного податку (для
алкогольних напоїв), найменування товарів,
цін товарів та обліку їх кількості, а також
сканування коду марки акцизного податку на
алкогольний напій.
Порядок сканування коду марки акцизного
податку встановлюється Кабінетом Міністрів
України.»»
-11118- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «4)» частини 3 такого змісту: «4) у
Законі
України
«Про
застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг»
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами):
пункт 11) статті 3 викласти в такій
редакції: «11) проводити розрахункові
операції через реєстратори розрахункових
операцій та/або через програмні реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрового
значення коду марки акцизного податку (для
алкогольних напоїв), найменування товарів,
цін товарів та обліку їх кількості, а також
сканування коду марки акцизного податку на
алкогольний напій.
Порядок сканування коду марки акцизного
податку встановлюється Кабінетом Міністрів
України.»»
доповнити наступним змістом:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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«пункт 12) статті 3 викласти в такій
редакції:
«12) Вести в порядку, встановленому
законодавством, облік товарних запасів,
здійснювати продаж лише тих товарів
(послуг), що відображені в такому обліку.
При цьому суб’єкт господарювання
зобов’язаний надати контролюючим органам
до моменту закінчення проведення перевірки
документи (у паперовій або електронній
формі), які підтверджують облік та
походження товарів (в тому числі документів
щодо залишків товарів), що на момент
перевірки знаходяться у місці продажу
(господарському об’єкті).
Такі вимоги не поширюються на фізичних
осіб - підприємців, які є платниками єдиного
податку та не зареєстровані платниками
податку на додану вартість (крім тих, які
провадять діяльність з реалізації технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських
засобів та виробів медичного призначення,
ювелірних
та
побутових
виробів
з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння);»»
-11119- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт 4) пункту 3 Розділу ІІ виключити.
-11120- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити.
-11121- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-11122- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «4)» частини 3 викласти в наступній
редакції: «4) у Законі України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із
наступними змінами):
пункт 11) статті 3 викласти в такій
редакції:
«11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрового
значення коду марки акцизного податку (для
алкогольних напоїв), найменування товарів,
цін товарів та обліку їх кількості, а також
сканування коду марки акцизного податку на
алкогольний напій.
Порядок
сканування
коду
марки
акцизного податку встановлюється Кабінетом
Міністрів України.»»
892
893

пункти 11 та 12 статті 3 викласти в такій
редакції:

-11123- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
В абзаці другому підпункту 4 пункту 3
розділу ІІ слово та цифри «пункти 11 та 12»
замінити словом та цифрою «пункт 11»
-11124- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

Відхилено

абзац другий підпункту 4 пункту 3 розділу
ІІ проекту викласти в такій редакції: "пункт 11
статті 3 викласти в такій редакції:";

3642

№

Редакція, прийнята в першому читанні

894

“11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрового
значення штрихового коду марки акцизного
податку
(для
алкогольних
напоїв),
найменування товарів, цін товарів та обліку їх
кількості, а також сканування штрихового
коду марки акцизного податку на алкогольний
напій після сканування штрихового коду
такого алкогольного напою;

Пропозиції та поправки до проекту

-11125- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-11126- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
У пункті 4 розділу ІІ законопроекту (щодо
внесення змін до Закону України “Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг”) абзац третій (щодо
змін до пункту 11) виключити.
-11127- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «4)» частини 3 викласти в наступній
редакції:
«4) у Законі України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг»
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами):
пункт 11) статті 3 викласти в такій
редакції:
«11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрового
значення коду марки акцизного податку (для
алкогольних напоїв), найменування товарів,
цін товарів та обліку їх кількості, а також
сканування коду марки акцизного податку на
алкогольний напій. Порядок сканування коду

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

марки акцизного податку встановлюється
Кабінетом Міністрів України.»»
-11128- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «4)» частини 3 такого змісту:
«4) у Законі України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг»
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами):
пункт 11) статті 3 викласти в такій
редакції:
«11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрового
значення коду марки акцизного податку (для
алкогольних напоїв), найменування товарів,
цін товарів та обліку їх кількості, а також
сканування коду марки акцизного податку на
алкогольний напій. Порядок сканування коду
марки акцизного податку встановлюється
Кабінетом Міністрів України.»»
доповнити наступним змістом:
«пункт 12) статті 3 викласти в такій
редакції: «12) Вести в порядку, встановленому
законодавством, облік товарних запасів,
здійснювати продаж лише тих товарів
(послуг), що відображені в такому обліку. При
цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний
надати контролюючим органам до моменту
закінчення проведення перевірки документи

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

(у паперовій або електронній формі), які
підтверджують облік та походження товарів
(в тому числі документів щодо залишків
товарів), що на момент перевірки знаходяться
у місці продажу (господарському об’єкті).
Такі вимоги не поширюються на фізичних
осіб - підприємців, які є платниками єдиного
податку та не зареєстровані платниками
податку на додану вартість (крім тих, які
провадять діяльність з реалізації технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських
засобів та виробів медичного призначення,
ювелірних
та
побутових
виробів
з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння);»»
-11129- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
В абзаці третьому підпункту 4 пункту
слова "цифрового значення штрихового коду
марки акцизного податку (для алкогольних
напоїв), найменування товарів, цін товарів та
обліку їх кількості, а також сканування
штрихового коду марки акцизного податку на
алкогольний
напій
після
сканування
штрихового коду такого алкогольного напою"
замінити словами "найменування товарів, цін
товарів та обліку їх кількості".
-11130- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У пункті 11 статті 3 Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» слова «алкогольні
напої» замінити словами: «алкогольні напої та
тютюнові вироби» у відповідних відмінках.
-11131- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

абзац третій підпункту 4 пункту 3 розділу
ІІ проекту викласти в такій редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування
товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а
також сканування QR-коду або штрихового
коду марки акцизного податку на алкогольний
напій чи тютюновий виріб після сканування
штрихового коду такого алкогольного напою
чи тютюнового виробу";
-11132- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Пункт 11 статті 3 Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» слова «цифрового
значення
штрихового
коду
марки
акцизного податку (для алкогольних
напоїв)» замінити словами «цифрового
значення
штрихового
коду
марки
акцизного податку на алкогольні напої».
Наказом Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до Положення про форму
та
зміст
розрахункових
документів/електронних
розрахункових
документів» від 21 січня 2016 року № 13 чітко
зазначено, що чеки доповнено обов’язковим
реквізитом – цифрове значення штрихового
коду марки акцизного податку на алкогольні
напої, а не для алкогольних напоїв.
-11133- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У пункті 11 статті 3 Закону України
«Про
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» слова
«а також сканування штрихового коду

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

марки акцизного податку на алкогольний
напій після сканування штрихового коду
такого алкогольного напою» вилучити.
Центральними органами виконавчої влади
наразі розробляється концепт, мета якого –
об’єднати штрих-код на товарі з кодом на
акцизній марці в одне ціле. Запровадження
запропонованої норми призведе до витрат
суб’єкта роздрібної торгівлі.
-11134- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Пункт 11 статті 3 Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» законопроекту
виключити (залишити чинну редакцію
пункту).
-11135- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «4)» частини 3 такого змісту: «4) у
Законі
України
«Про
застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг»
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами):
пункт 11) статті 3 викласти в такій
редакції:
«11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрового

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3647

№

895

Редакція, прийнята в першому читанні

12) вести в порядку та за формою,
встановленими
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику,

Пропозиції та поправки до проекту

значення коду марки акцизного податку (для
алкогольних напоїв), найменування товарів,
цін товарів та обліку їх кількості, а також
сканування коду марки акцизного податку на
алкогольний напій.
Порядок
сканування
коду
марки
акцизного податку встановлюється Кабінетом
Міністрів України.»»
доповнити наступним змістом:
«пункт 12) статті 3 викласти в такій
редакції:
«12) Вести в порядку, встановленому
законодавством, облік товарних запасів,
здійснювати продаж лише тих товарів
(послуг), що відображені в такому обліку.
При цьому суб’єкт господарювання
зобов’язаний надати контролюючим органам
до моменту закінчення проведення перевірки
документи (у паперовій або електронній
формі), які підтверджують облік та
походження товарів (в тому числі документів
щодо залишків товарів), що на момент
перевірки знаходяться у місці продажу
(господарському об’єкті).
Такі вимоги не поширюються на фізичних
осіб - підприємців, які є платниками єдиного
податку та не зареєстровані платниками
податку на додану вартість (крім тих, які
провадять діяльність з реалізації технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських
засобів та виробів медичного призначення,
ювелірних
та
побутових
виробів
з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння);»»
-11136- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-11137- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

облік товарів, здійснювати продаж лише тих
товарів, що відображені в такому обліку.

вести в порядку та за формою,
встановленими
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику,
облік товарних запасів, здійснювати продаж
лише тих товарів що відображені в такому
обліку.
-11138- Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432)
Пункт 12 статті 3 Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» - виключити.
-11139- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
12) вести в порядку, встановленому
законодавством, облік товарних запасів,
здійснювати продаж лише тих товарів, що
відображені в такому обліку.
-11140- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції
-11141- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
12) вести у визначеному законодавством
порядку облік товарних запасів, здійснювати
продаж лише тих товарів, що відображені в
такому обліку.
-11142- Н.д. Ватрас В. А. (р.к. №70)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3649

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 12 статті 3 Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» виключити.
-11143- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422), Н.д.
Герман Д. В. (р.к. №250)
Абзаци четвертий – восьмий підпункту 4
пункту 3 розділу ІІ виключити.
-11144- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

896

Суб’єкт господарювання зобов’язаний на
дату виникнення обов’язку щодо ведення
обліку товарів провести інвентаризацію
(підрахунок) обсягів залишку товарів станом
на початок дня виникнення такого обов’язку
із зазначенням адрес об’єктів, на яких
зберігаються відповідні обсяги товарів.

абзаци четвертий - восьмий підпункту 4
пункту 3 розділу ІІ проекту виключити;
-11145- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У пункті 12 статті 3 Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» слова «та за формою»
вилучити.
-11146- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Пункт 12 статті 3 Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» законопроекту
виключити (залишити чинну редакцію
пункту).
-11147- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити
-11148- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3650

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Суб’єкт господарювання зобов’язаний на
дату виникнення обов’язку щодо ведення
обліку
товарних
запасів
провести
інвентаризацію (підрахунок) обсягів залишку
товарів станом на початок дня виникнення
такого обов’язку із зазначенням адрес
об’єктів, на яких зберігаються відповідні
обсяги товарів.
-11149- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

-11150- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Виключити

Відхилено

-11151- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

абзац пятий підпункту 4 пункту 3 Розділу
ІІ проекту виключити
-11152- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

виключити

897

Результати інвентаризації (підрахунку)
обсягів залишків товарів оформлюються

-11153- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У підпункті 4 пункту 3 розділу ІІ абзаци
п’ятий – сьомий виключити;
-11154- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац 2 пункту 12 статті 3 Закону України
«Про
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського
харчування
та
послуг»
вилучити.
-11155- Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити

3651

№

Редакція, прийнята в першому читанні

відповідними
первинними
суб’єкта господарювання.

документами

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-11156- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Виключити

Відхилено

-11157- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
Виключити

Відхилено

-11158- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Виключити

Відхилено

-11159- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

абзац шостий підпункту 4 пункту 3 Розділу
ІІ проекту виключити
-11160- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Абзац 3 пункту 12 статті 3 Закону України
«Про
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського
харчування
та
послуг»
вилучити.
-11161- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Результати інвентаризації (підрахунку)
обсягів залишків товарів оформлюються
відповідними первинними
документами
суб’єкта
господарювання
(інвентаризаційний опис, інвентаризаційна
відомість, акт інвентаризації тощо).

3652

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

898

При цьому суб’єкт господарювання
зобов’язаний надати контролюючим органам
на початок проведення перевірки документи
(у паперовій або електронній формі), які
підтверджують облік та походження товарів
(в тому числі документів щодо залишків
товарів), що на момент перевірки знаходяться
у місці продажу (господарському об’єкті).

-11162- Н.д. Молоток І. Ф. (р.к. №361), Н.д.
Батенко
Т.
І.
(р.к.
№324),
Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238), Н.д.
Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Скороход А. К. (р.к. №299)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-11163- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Залишити в чинній редакції

Відхилено

-11164- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Відхилено

При цьому суб’єкт господарювання
зобов’язаний надати контролюючим органам
під час проведення перевірки документи (у
паперовій або електронній формі), які
підтверджують облік та походження товарів,
що на момент перевірки знаходяться у місці
продажу (господарському об’єкті).
-11165- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344),
Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д.
Палиця І. П. (р.к. №237), Н.д. Балога В. І.
(р.к. №275), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356),
Н.д. Дубневич Я. В. (р.к. №321), Н.д.
Молоток І. Ф. (р.к. №361)
При цьому суб’єкт господарювання
зобов’язаний надати контролюючим органам
на проведення перевірки документи (у
паперовій або електронній формі), які
підтверджують облік та походження товарів,
що на момент перевірки знаходяться у місці
продажу (господарському об’єкті).
-11166- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

в абзаці сьомому підпункту 4 пункту 3
Розділу ІІ проекту слова "на початок" та слова
та знаки "(в тому числі документів, щодо
залишків товарів)" виключити

3653

№

899

Редакція, прийнята в першому читанні

Такі вимоги не поширюються на фізичних
осіб — підприємців, які є платниками єдиного
податку та не зареєстровані платниками
податку на додану вартість (крім тих, які
провадять діяльність з реалізації технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських
засобів та виробів медичного призначення,
ювелірних
та
побутових
виробів
з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння).”;

Пропозиції та поправки до проекту

-11167- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
В абзаці 4 пункту 12 статті 3 Закону
України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» слова
«на початок» замінити словом «при».
-11168- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
В абзаці 4 пункту 12 статті 3 Закону
України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» слова « в
тому числі документів щодо залишків
товарів)» вилучити.
-11169- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)
Такі вимоги не поширюються на фізичних
осіб - підприємців, які є платниками єдиного
податку та не зареєстровані платниками
податку на додану вартість (крім тих, які
провадять діяльність з реалізації технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, а також лікарських
засобів та виробів медичного призначення.
слова «ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння»
виключити.
-11170- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення законопроєкту (зміни до статті 3
Закону
України
“Про
застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг”)
викласти в такій редакції: “4) у Законі України
“Про
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського
харчування
та
послуг”

3654

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами): пункт
11 статті 3 викласти в такій редакції: “11)
проводити розрахункові операції через
реєстратори розрахункових операцій та/або
через програмні реєстратори розрахункових
операцій для підакцизних товарів із
використанням режиму програмування із
зазначенням коду товарної підкатегорії згідно
з УКТ ЗЕД, цифрового значення штрихового
коду марки акцизного податку (для
алкогольних напоїв), найменування товарів,
цін товарів та обліку їх кількості, а також
сканування штрихового коду марки акцизного
податку на алкогольний напій після
сканування
штрихового
коду
такого
алкогольного напою;” абзац перший пункту
12 статті 3 викласти в такій редакції: “12) на
загальній системі оподаткування вести в
порядку, встановленому законодавством,
облік товарних запасів, здійснювати продаж
лише тих товарів (послуг), що відображені в
такому обліку.”.
-11171- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

абзац вісім підпункту 4 пункту 3 Розділу ІІ
проекту викласти в такій редакції:
"Такі вимоги не поширюються на фізичних
осіб — підприємців, які є платниками єдиного
податку та не зареєстровані платниками
податку на додану вартість".
-11172- Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 4 пункту 3 Розділу ІІ проекту
доповнити новим підпунктом "б" такого
змісту:
"статтю 20 викласти в такій редакції:
До
суб'єктів
господарювання,
що
здійснюють реалізацію товарів, які не
обліковані у встановленому порядку, та/або не
надали під час проведення перевірки
документи, які підтверджують облік товарів,
що
знаходяться
у
місці
продажу

3655

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

(господарському об'єкті), за рішенням
контролюючих
органів
застосовується
фінансова санкція у розмірі 1020 гривень. Ті
самі дії, вчинені суб'єктом господарювання,
до якого протягом року була застосована
фінансова санкція за таке саме порушення,
тягнуть за собою накладання фінансової
санкції в розмірі 2040 гривень."
У зв'язку з чим, абзац другий підпункту 4
пункту 3 Розділу ІІ проекту вважати
підпунктом "а".
-11173- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1. У підпункті 4) пункту 3 розділу ІІ
законопроекту (щодо внесення змін до Закону
України “Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг”) абаци 48 замінити абзацами 4-7 у наступній редакції:
“12) вести в порядку та за формою,
встановленими
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику,
облік товарів, здійснювати продаж лише тих
товарів, що відображені в такому обліку. При
цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний
надати контролюючим органам на початок
проведення перевірки документи (у паперовій
або електронній формі), які підтверджують
облік та походження товарів, що на момент
перевірки знаходяться у місці продажу
(господарському об’єкті). Такі вимоги не
поширюються на фізичних осіб - підприємців,
які є платниками єдиного податку та не
зареєстровані платниками податку на додану
вартість (крім тих, які провадять діяльність з
реалізації технічно складних побутових
товарів, що підлягають гарантійному ремонту,
а також лікарських засобів та виробів
медичного призначення, ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного
каміння,
дорогоцінного
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каміння
органогенного
утворення
напівдорогоцінного каміння).”
-11174- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

900

5) у Законі України “Про місцеве
самоврядування в Україні” (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170
із наступними змінами):

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
Відхилено

Підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення законопроєкту (зміни до статті 3
Закону
України
“Про
застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг”)
викласти в такій редакції:
“4) у Законі України “Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг”
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 38, ст. 315 із наступними змінами):
пункт 11 статті 3 викласти в такій редакції:
“11) проводити розрахункові операції
через реєстратори розрахункових операцій
та/або
через
програмні
реєстратори
розрахункових операцій для підакцизних
товарів
із
використанням
режиму
програмування із зазначенням коду товарної
підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрового
значення штрихового коду марки акцизного
податку
(для
алкогольних
напоїв),
найменування товарів, цін товарів та обліку їх
кількості, а також сканування штрихового
коду марки акцизного податку на алкогольний
напій після сканування штрихового коду
такого алкогольного напою;” абзац перший
пункту 12 статті 3 викласти в такій редакції:
“12) на загальній системі оподаткування
вести
в
порядку,
встановленому
законодавством, облік товарних запасів,
здійснювати продаж лише тих товарів
(послуг), що відображені в такому обліку.”
-11175- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

Підпункт 5 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
«5) у Законі України “Про місцеве
самоврядування в Україні” (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

«5) підпункт 15 пункту "б" частини першої
статті 33 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170
із наступними змінами) доповнити словами «а
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із наступними змінами) підпункт 15 частини
першої статті 33 доповнити словами «а також
іншої інформації, визначеної Податковим
кодексом України».
-11176- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту 5 пункту 3
розділу II виключити.
-11177- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві
положення вилучити;
-11178- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити абзац перший підпункту 5)
пункта 3 розділу ІІ.
-11179- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту а) підпункту 5
пункту 3 розділу II виключити.
-11180- Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
Пункт 5 статті 3 розділу 2 "Прикінцеві
положення" виключити. У зв'язку з цим пункт
6 статті 3 розділу 2 "Прикінцеві положення"
вважати відповідно пунктом 5.
-11181- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

також
іншої
інформації,
Податковим кодексом України».

визначеної

Відхилено

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-11182- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Підпункт 5 пункту третього розділу ІІ
Прикінцеві
положення
законопроекту
виключити
-11183- Н.д. Тарасов О. С. (р.к. №72)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-11184- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-11185- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Халімон П. В. (р.к. №54)
Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ виключити

Відхилено

-11186- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-11187- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

33. Підпункт 5 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Дана поправка пов'язана з попередніми і
також пропонує виключити норму із
законопроекту щодо внесення до Податкового
кодексу положень щодо боротьби з
відсутністю
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільним зайняттям земельної
ділянки шляхом оподаткування таких
земельних ділянок.
Адже в подальшому такі норми можуть
бути, навпаки, використані для легалізації
самозахоплених земельних ділянок.
Пропоноване
вирішення
проблеми
відсутності
у
користувача
правовстановлюючих документів на земельну
ділянку, самовільного зайняття земельної
ділянки має вирішуватись не шляхом їх
оподаткування, а через удосконалення
механізмів
контролю
за
земельними
ділянками, відповідальності за користування
земельними
ділянками
без
правовстановлюючих
документів,
відшкодування втрат власників, у тому числі,
бюджетних втрат, спрощення порядку
оформлення відповідних документів.
-11188- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 Розділу ІІ проєкту
виключити
-11189- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Відхилено

пп. 5) розділу ІІ законопроекту виключити;
-11190- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ виключити.
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-11191- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196),
Н.д. Величкович М. Р. (р.к. №204), Н.д.
Бондар М. Л. (р.к. №320)
Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ проекту
виключити.
-11192- Н.д. Качний О. С. (р.к. №160), Н.д.
Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д. Шуфрич Н.
І. (р.к. №131), Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)
Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ виключити.

Відхилено

-11193- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-11194- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 розділу
законопроекту виключити
-11195- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

ІІ
Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 Розділу
законопроекту – виключити.
-11196- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

ІІ

Підпункт 5 пункту 2 Розділу ІІ
законопроекту виключити
-11197- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Дмитрієва О. О.
(р.к. №102), Н.д. Швець С. Ф. (р.к. №415),
Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Божик В. І.
(р.к. №405), Н.д. Козак В. В. (р.к. №67), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Касай К. І. (р.к.
№350), Н.д. Яцик Ю. Г. (р.к. №285), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Тарасенко
Т. П. (р.к. №120), Н.д. Яковлєва Н. І. (р.к.
№109), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д. Микиша Д.
С. (р.к. №382), Н.д. Вагнєр В. О. (р.к. №384),
Н.д. Мережко О. О. (р.к. №82), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Демченко
С. О. (р.к. №244), Н.д. Коваль О. В. (р.к.
№57), Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д.
Гринчук О. А. (р.к. №66), Н.д. Мельник П.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В. (р.к. №287), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252), Н.д.
Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Любота Д. В.
(р.к. №378), Н.д. Задорожній М. М. (р.к.
№363), Н.д. Горобець О. С. (р.к. №301), Н.д.
Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір Л. М.
(р.к. №230), Н.д. Стріхарський А. П. (р.к.
№397), Н.д. Лічман Г. В. (р.к. №245), Н.д.
Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д. Колюх В.
В. (р.к. №298), Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414),
Н.д. Кицак Б. В. (р.к. №269), Н.д. Дирдін М.
Є. (р.к. №333), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к.
№288), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355),
Н.д. Шол М. В. (р.к. №103)
Виключити підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ.
-11198- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Відхилено

Виключити підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ.
-11199- Н.д. Колебошин С. В. (р.к. №341)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-11200- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Відхилено

підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ проекту
виключити;
-11201- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ виключити.
-11202- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Підпункт «а» підпункту 5 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-11203- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Підпункт а) підпункту 5) пункту 3 Розділу
ІІ - виключити.
-11204- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити.
-11205- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)

Відхилено
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Пункт 351 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» законопроекту виключити.
-11206- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
901

а) частину першу статті 26 доповнити
пунктом 351 такого змісту:

-11207- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту а) підпункту 5
пункту 3 розділу II виключити.
-11208- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт «а» підпункту 5 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-11209- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Пункт 351 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виключити.
-11210- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Відхилено

Виключити
абзаци
другий-пятий
підпункту 5) пункта 3 розділу ІІ.
-11211- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт «а» підпункту 5 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-11212- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

підпункт «а» підпункту 5 пункту 3 Розділу
ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій
редакції:
«а) частину першу статті 26 доповнити
пунктом 351 такого змісту: “351) прийняття
рішень про встановлення факту користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів,
на
підставі
рішення
адміністративного суду”;»;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-11213- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Фельдман О.
Б. (р.к. №375)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «5)» частини 3 такого змісту: «5) у
Законі України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними
змінами):
а) частину першу статті 26 доповнити
пунктом 351 такого змісту:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, підставою
для яких є: порушення землекористувачами
законодавчо встановлених термінів для
оформлення земельних ділянок відповідно до
рішення органу місцевого самоврядування
щодо передачі земельних ділянок у власність
або у користування;
постанови по справі про адміністративні
порушення в частині самовільного зайняття
земельної ділянки (стаття 531 КУпАП)»;
б) у частині першій статті 33:
пункт а) доповнити підпунктом 6) такого
змісту:
«6) виявлення фактів користування
земельними ділянками землекористувачами
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими, та їх документальне оформлення
для подальшого прийняття рішень про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

3663

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів, та здійснення заходів щодо
звільнення таких земельних ділянок від
подальшого
користування
або
для
подальшого
прийняття
рішення
про
формування земельних ділянок відповідно до
вимог статті 791 Земельного кодексу
України»;» виключити
-11214- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий підпункту «а» підпункту 5
пункту 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту користування юридичною особою
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної власності, за відсутності
належним чином оформлених документів на
земельну ділянку або внаслідок самовільного
зайняття земельних ділянок, підставою для
яких є».
-11215- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац другий підпункту «а» підпункту 5
пункту 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту користування юридичною особою або
фізичною особою-підприємцем земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок,
підставою для яких є».
-11216- Н.д. Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3664

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»:
пункт «5)» частини 3 такого змісту: «5) у
Законі України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними
змінами):
а) частину першу статті 26 доповнити
пунктом 351 такого змісту:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, підставою
для яких є: порушення землекористувачами
законодавчо встановлених термінів для
оформлення земельних ділянок відповідно до
рішення органу місцевого самоврядування
щодо передачі земельних ділянок у власність
або у користування;
постанови по справі про адміністративні
порушення в частині самовільного зайняття
земельної ділянки (стаття 531 КУпАП)»;
б) у частині першій статті 33:
пункт а) доповнити підпунктом 6) такого
змісту:
«6) виявлення фактів користування
земельними ділянками землекористувачами
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими, та їх документальне оформлення
для подальшого прийняття рішень про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів, та здійснення заходів щодо
звільнення таких земельних ділянок від
подальшого
користування
або
для
подальшого
прийняття
рішення
про

3665

№

902

Редакція, прийнята в першому читанні

“351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, підставою
для яких є:

Пропозиції та поправки до проекту

формування земельних ділянок відповідно до
вимог статті 791 Земельного кодексу
України»;» виключити
-11217- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Абзац другий підпункту "а" підпункту 5
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
"351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою сформованою відповідно до
статті 79-1 Земельного кодексу України
земельною
ділянкою
державної
та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, підставою
для яких є:"
-11218- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)
У абзаці другому підпункту а) підпункту 5
пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві положення
законопроєкту (доповнення статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в
Україні” пунктом 351) після слів “без
оформлення
правовстановлюючих
документів,” доповнити словами “в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,”.
-11219- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
У абзаці третьому підпункту 5 пункту 3
розділу
ІІ
Прикінцеві
положення
законопроєкту (доповнення статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в
Україні” пунктом 351) після слів “без
оформлення
правовстановлюючих
документів,” доповнити словами “в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України,”.
-11220- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

або з порушенням порядку оформлення
правовстановлюючих документів, підставою
для яких є:
-11221- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
Абзац другий підпункту «а» підпункту 5
пункту 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, за
відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок,
підставою для яких є».
-11222- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий підпункту «а» підпункту 5
пункту 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, за
відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок, та
звернення до суду із позовом про повернення
самовільно зайнятої земельної ділянки або
зобов’язання вчинити дії з оформлення
платником податку документів на право
користування такою земельною ділянкою
підставою для чого є:».
-11223- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У новому підпункті 351 пункту 1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» слова «прийняття рішень про
встановлення факту користування» замінити
словами: «звернення до суду з позовом про
встановлення факту користування».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-11224- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 351 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» такого змісту:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, підставою
для яких є:
порушення
землекористувачами
законодавчо встановлених термінів для
оформлення земельних ділянок відповідно до
рішення органу місцевого самоврядування
щодо передачі земельних ділянок у власність
або у користування;
постанови по справі про адміністративні
порушення в частині самовільного зайняття
земельної ділянки (стаття 531 КУпАП);»
виключити.
-11225- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)
Абзац другий підпункту «а» підпункту 5
пункту 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту користування юридичною особою або
фізичною особою-підприємцем земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
за відсутності належним чином оформлених
документів на земельну ділянку або внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок, та
звернення до суду із позовом про повернення
самовільно зайнятої земельної ділянки або
зобов’язання вчинити дії з оформлення
платником податку документів на право
користування такою земельною ділянкою
підставою для чого є:».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3668

№

903

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-11226- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Пункт 351 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» законопроекту викласти у такій
редакції:
прийняття рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
документів.
-11227- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Пункт 351 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» законопроекту викласти у такій
редакції:
прийняття рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
правовстановлюючих
документів для вжиття до них заходів згідно із
законодавством.
-11228- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Пункт 351 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» законопроекту викласти у такій
редакції:
прийняття рішення про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності без
оформлення
відповідних
правовстановлюючих документів.
-11229- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3669

№

904

905

Редакція, прийнята в першому читанні

порушення
землекористувачами
законодавчо встановлених термінів для
оформлення земельних ділянок відповідно до
рішення органу місцевого самоврядування
щодо передачі земельних ділянок у власність
або у користування;

постанови по справі про адміністративні
порушення в частині самовільного зайняття
земельної ділянки (стаття 531 КУпАП)”;

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт «а» підпункту 5 пункту 3 розділу
ІІ доповнити новим абзацом наступного
змісту:
«акт перевірки дотримання вимог
земельного законодавства щодо виконання
вимог припису щодо звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки, площа якої
становить більше 1 гектар, або оформлення
документів на таку земельну ділянку».
-11230- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій підпункту а) підпункту 5
пункту 3 розділу II виключити.
-11231- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
порушення
землекористувачами
законодавчо встановлених термінів для
оформлення земельних ділянок відповідно до
рішення органу місцевого самоврядування
щодо передачі земельних ділянок у власність
або у користування; постанови по справі про
адміністративні
порушення
в
частині
самовільного зайняття земельної ділянки
(стаття 531 КУпАП);
-11232- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац четвертий підпункту а) підпункту 5
пункту 3 розділу II виключити.
-11233- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
-11234- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац четвертий підпункту «а» підпункту
5 пункту 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«постанови по справі про адміністративні
порушення в частині самовільного зайняття
земельної ділянки (стаття 531 КУпАП), яка не
була оскаржена або щодо якої судом прийнято
рішення про залишення її без змін».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-11235- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Абзац четвертий підпункту «а» підпункту
5 пункту 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«постанови по справі про адміністративні
порушення в частині самовільного зайняття
земельної ділянки, площа якої становить
більше за 1 гектар (стаття 531 КУпАП), яка не
була оскаржена або щодо якої судом прийнято
рішення про залишення її без змін».
-11236- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
266. Абзаци перший-шостий підпункту 5
пункту 3 Розділу ІІ законопроекту викласти в
такій редакції:
«у Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24,
ст.170):
а) частину першу статті 26 доповнити
пунктом 351 такого змісту:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування
юридичною
або
фізичною особою земельною ділянкою
державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, підставою
для яких є:
порушення законодавчо встановлених
термінів для оформлення земельних ділянок
відповідно до рішення органу місцевого
самоврядування щодо передачі земельних
ділянок у власність або у користування;
постанови по справі про адміністративні
порушення в частині самовільного зайняття
земельної ділянки (стаття 531 КУпАП);».
Відповідно змінити нумерацію.
-11237- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзаци перший-шостий підпункту 5
пункту 3 Розділу ІІ законопроекту викласти в
такій редакції:

3671

№

907

Редакція, прийнята в першому читанні

б) у частині першій статті 33:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«у Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24,
ст.170):
а) частину першу статті 26 доповнити
пунктом 351 такого змісту:
«351) прийняття рішень про встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів, підставою
для яких є:
порушення законодавчо встановлених
термінів для оформлення земельних ділянок
відповідно до рішення органу місцевого
самоврядування щодо передачі земельних
ділянок у власність або у користування;
постанови по справі про адміністративні
порушення в частині самовільного зайняття
земельної ділянки (стаття 531 КУпАП);».
Відповідно змінити нумерацію.
-11238- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший підпункту б) підпункту 5
пункту 3 розділу II виключити.
-11239- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Підпункт «б» підпункту 5 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-11240- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Відхилено

Виключити
абзаци
шостий-девятий
підпункту 5) пункта 3 розділу ІІ.
-11241- Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329)

Відхилено

Підпункт «б» підпункту 5 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-11242- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

підпункт «б» підпункту 5 пункту 3 Розділу
ІІ «Прикінцеві положення» виключити.
-11243- Н.д. Костюк Д. С. (р.к. №271)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Підпункт «б» підпункту 5 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-11244- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

908

909

пункт а) доповнити підпунктом 6) такого
змісту:

“6) виявлення фактів користування
земельними ділянками землекористувачами
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими, та їх документальне оформлення
для подальшого прийняття рішень про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів, та здійснення заходів щодо
звільнення таких земельних ділянок від
подальшого
користування
або
для
подальшого
прийняття
рішення
про
формування земельних ділянок відповідно до

Підпункт б) підпункту 5) пункту 3 Розділу
ІІ - виключити.
-11245- Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260), Н.д.
Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д. Бурміч А.
П. (р.к. №144)
Підпункт «б» підпункту 5 пункту 3 розділу
ІІ виключити.
-11246- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий підпункту б) підпункту 5
пункту 3 розділу II виключити.
-11247- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Підпункт 6 пункту «а» частини першої
статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» законопроекту
виключити.
-11248- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
У підпункті 6 пункту 3 розділу ІІ абзац
другий виключити.
-11249- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
Підпункт 6 пункту а) частини першої статті
33
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні» виключити.
-11250- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Виключити
-11251- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту б) підпункту 5
пункту 3 розділу II виключити.
-11252- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

У абзаці третьому підпункту б) підпункту
5 пункту 3 розділу ІІ Прикінцеві положення
законопроєкту (доповнення пункту а) частини
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вимог статті
України”;

791

Земельного

кодексу

Пропозиції та поправки до проекту

першої статті 33 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” підпунктом 6)
після
слів
“без
оформлення
правовстановлюючих
документів,”
доповнити словами “в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України,”.
-11253- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
У абзаці восьмому підпункту 5 пункту 3
розділу
ІІ
Прикінцеві
положення
законопроєкту (доповнення пункту а) частини
першої статті 33 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” підпунктом 6)
після
слів
“без
оформлення
правовстановлюючих
документів,”
доповнити словами “в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України,”.
-11254- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
"6) виявлення фактів користування
земельними ділянками землекористувачами
без оформлення або з порушенням порядку
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими, та їх документальне оформлення
для подальшого прийняття рішень про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення або з порушенням порядку
оформлення
правовстановлюючих
документів, та здійснення заходів щодо
звільнення таких земельних ділянок від
подальшого
користування
або
для
подальшого
прийняття
рішення
про
формування земельних ділянок відповідно до
вимог статті 791 Земельного кодексу
України."
-11255- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Кабаченко В. В. (р.к. №184), Н.д. Бондарєв
К. А. (р.к. №175)
У новому підпункті 6) підпункту а пункту
1 статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» слова «для
подальшого прийняття рішень» замінити
словами: ««для подальшого прийняття рішень
судом».
-11256- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
Підпункт 6 пункту «а» частини першої
статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» такого змісту:
«6) виявлення фактів користування
земельними ділянками землекористувачами
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими, та їх документальне оформлення
для подальшого прийняття рішень про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів, та здійснення заходів щодо
звільнення таких земельних ділянок від
подальшого
користування
або
для
подальшого
прийняття
рішення
про
формування земельних ділянок відповідно до
вимог статті 791 Земельного кодексу
України;» виключити.
-11257- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Підпункт 6 пункту «а» частини першої
статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» законопроекту
викласти у такій редакції:
виявлення
фактів
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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без
оформлення
правовстановлюючих
документів.
-11258- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Підпункт 6 пункту «а» частини першої
статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» законопроекту
викласти у такій редакції:
виявлення
фактів
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
правовстановлюючих
документів для вжиття до них заходів згідно із
законодавством.
-11259- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Підпункт 6 пункту «а» частини першої
статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» законопроекту
викласти у такій редакції:
виявлення
фактів
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності
без
оформлення
відповідних
правовстановлюючих документів.
-11260- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.
(р.к. №302)
Абзац третій підпункту "б" підпункту 5
пункту 3 розділу ІІ викласти в такій
редакції:6) виявлення фактів користування
сформованими відповідно до статті 79-1
Земельного кодексу України земельними
ділянками
землекористувачами
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими, та їх документальне оформлення
для подальшого прийняття рішень про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів, та здійснення заходів щодо
звільнення таких земельних ділянок від
подальшого користування.
-11261- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Абзаци сьомий - дев’ятий підпункту 5
пункту 3 Розділу ІІ законопроекту викласти в
такій редакції:
«б) у частині першій статті 33: пункт «а»
доповнити підпунктом 6) такого змісту:
«6) виявлення фактів користування
земельними ділянками землекористувачами
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими, та їх документальне оформлення
для подальшого прийняття рішень про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів.».
-11262- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзаци сьомий - дев’ятий підпункту 5
пункту 3 Розділу ІІ законопроекту викласти в
такій редакції:
«б) у частині першій статті 33:
пункт «а» доповнити підпунктом 6) такого
змісту:
«6) виявлення фактів користування
земельними ділянками землекористувачами
без
оформлення
правовстановлюючих
документів, в тому числі самовільно
зайнятими, та їх документальне оформлення
для подальшого прийняття рішень про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без

3677

№

911

Редакція, прийнята в першому читанні

підпункт 15 пункту “б” після слів
“територій громад” доповнити словами “, а
також рішень про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, зокрема самовільно
зайнятою,
без
оформлення
правовстановлюючих документів”;

Пропозиції та поправки до проекту

оформлення
правовстановлюючих
документів.».
-11263- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
підпункт 5 пункту 3 Розділу ІІ викласти в
такій редакції:
«5) у Законі України “Про місцеве
самоврядування в Україні” (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170
із наступними змінами):
а) частину першу статті 26 доповнити
пунктом 351 такого змісту:
«351) прийняття рішень про встановлення
фактів фактичного використання власниками
нерухомого майна (у тому числі об’єктів
незавершеного
будівництва)
земельних
ділянок за відсутності належним чином
оформлених речових прав на такі земельні
ділянки;»;
б) у частині першій статті 33:
пункт а) доповнити підпунктом 6) такого
змісту:
«6) підготовка і внесення на розгляд ради
пропозицій щодо прийняття рішення про
встановлення
фактів
фактичного
використання власниками нерухомого майна
(у тому числі об’єктів незавершеного
будівництва) земельних ділянок за відсутності
належним чином оформлених речових прав на
такі земельні ділянки;»;
підпункт 15 пункту «б» після слів
«територій громад» доповнити словами «, а
також рішень про встановлення фактів
фактичного
використання
власниками
нерухомого майна (у тому числі об’єктів
незавершеного
будівництва)
земельних
ділянок за відсутності належним чином
оформлених речових прав на такі земельні
ділянки.»»;
-11264- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3678

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 15 пункту “б” частини першої
статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» законопроекту
виключити.
-11265- Н.д. Герега О. В. (р.к. №393)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-11266- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац четвертий підпункту б) підпункту 5
пункту 3 розділу II виключити.
-11267- Н.д. Чайківський І. А. (р.к. №366),
Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
підпункт 15 пункту “б” після слів
“територій громад” доповнити словами
"а також рішень про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення або з
порушенням
порядку
оформлення
правовстановлюючих документів. "
-11268- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Ч. 1 ст. 33 Закону "Про місцеве
самоврядування в Україні" доповнити новими
реченнями такого змісту "Не пізніше
наступного робочого дня, після прийняття
рішення
про
встановлення
факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної або
комунальної власності, в якості самовільно
зайнятої, орган місцевого самоврядування в
особі уповноважених осіб зобов'язаний вжити
передбачених законодавством заходів щодо
витребування
із
чужого
незаконного
володіння самовільно зайнятої земельної
ділянки
комунальної
власності
та
притягнення винних осіб до відповідальності,
а у випадку якщо така земельна ділянка
належить до державної власності - повідомити
про дане рішення орган, що здійснює щодо неї
повноваження власника та правоохоронні

3679

№

Редакція, прийнята в першому читанні
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органи. Зазначене рішення, а також подальша
сплата податків не може бути підставою
визнання
правомірним
користування
земельною ділянкою без належних правових
підстав
та
пом'якшення
юридичної
відповідальності винних осіб."
-11269- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)
Абзац десятий підпункту 5 пункту 3
Розділу ІІ законопроекту викласти в такій
редакції:
підпункт 15) пункту «б» викласти в такій
редакції:
«15) надання податковим органам у строки
та в порядку, встановлені Податковим
кодексом України, інформації щодо власників
та користувачів, у тому числі на правах
оренди (суборенди), емфітевзису, земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради, ради
об’єднаної територіальної громади, що
створена згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад, а
також рішень про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.».
Відповідно змінити нумерацію.
-11270- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Приходько Н.
І. (р.к. №150)
У підпункті 15 пункту б) частини першої
статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» слова та знак «, а
також рішень про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3680

№

Редакція, прийнята в першому читанні
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правовстановлюючих
документів»
виключити.
-11271- Н.д. Фельдман О. Б. (р.к. №375), Н.д.
Ісаєнко Д. В. (р.к. №139), Н.д. Бурміч А. П.
(р.к. №144)
У
розділі
ІІ
«ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо
забезпечення
збалансованості
бюджетних надходжень»: пункт «5)» частини
3 такого змісту:
«5) у Законі України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170
із наступними змінами): а) частину першу
статті 26 доповнити пунктом 351 такого
змісту: «351) прийняття рішень про
встановлення
факту
користування
юридичною або фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності,
у тому числі самовільно зайнятою, без
оформлення
правовстановлюючих
документів, підставою для яких є: порушення
землекористувачами
законодавчо
встановлених термінів для оформлення
земельних ділянок відповідно до рішення
органу місцевого самоврядування щодо
передачі земельних ділянок у власність або у
користування; постанови по справі про
адміністративні
порушення
в
частині
самовільного зайняття земельної ділянки
(стаття 531 КУпАП)»; б) у частині першій
статті 33: пункт а) доповнити підпунктом 6)
такого змісту: «6) виявлення фактів
користування
земельними
ділянками
землекористувачами
без
оформлення
правовстановлюючих документів, в тому
числі
самовільно
зайнятими,
та
їх
документальне оформлення для подальшого
прийняття рішень про встановлення факту
користування юридичною або фізичною

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих
документів,
та
здійснення заходів щодо звільнення таких
земельних
ділянок
від
подальшого
користування або для подальшого прийняття
рішення про формування земельних ділянок
відповідно до вимог статті 791 Земельного
кодексу України»;»
виключити
-11272- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)
Абзац десятий підпункту 5 пункту 3
Розділу ІІ законопроекту викласти в такій
редакції:
«підпункт 15) пункту «б» викласти в такій
редакції:
«15) надання податковим органам у строки
та в порядку, встановлені Податковим
кодексом України, інформації щодо власників
та користувачів, у тому числі на правах
оренди (суборенди), емфітевзису, земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,
розташованих на території відповідної
сільської, селищної, міської ради, ради
об’єднаної територіальної громади, що
створена згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад, а
також рішень про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, у тому числі
самовільно зайнятою, без оформлення
правовстановлюючих документів.».
Відповідно змінити нумерацію.
-11273- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
В підпункті 15 пункту «б» частини першої
статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» слова та знаки «, а

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

3682

№

912

Редакція, прийнята в першому читанні

6) у Законі України “Про ліцензування
видів господарської діяльності” (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст.
158):

Пропозиції та поправки до проекту

також рішень про встановлення факту
користування юридичною або фізичною
особою земельною ділянкою державної та
комунальної власності, зокрема самовільно
зайнятою,
без
оформлення
правовстановлюючих документів;» замінити
знаком виключити.
-11274- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Підпункт 6 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
«6) у Законі України “Про ліцензування
видів господарської діяльності” (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст.
158):
пункт 3 частини другої статті 2 після слів
“тютюновими виробами” доповнити словами
“рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах,”, а після слів
“тютюнових виробів” — словами “рідин, що
використовуються в електронних сигаретах”;
пункт 7 частини першої статті 7 після слів
“тютюновими виробами” доповнити словами
“рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигарета”, а після слів
“тютюнових виробів” — словами “, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах”.
-11275- Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«6) у Законі України “Про ліцензування
видів господарської діяльності” (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158
із наступними змінами):
пункт 3 частини другої статті 2 після слів
“тютюновими виробами” доповнити словами
“рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах”, а після слів
“тютюнових виробів” — словами “рідин, що
використовуються в електронних сигаретах”;
пункт 7 частини першої статті 7 після слів
“тютюновими виробами” доповнити словами
“рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигарета”, а після слів
“тютюнових виробів” — словами “рідин, що
використовуються в електронних сигаретах”;

Відхилено

Виключити
абзаци
перший-третій
підпункту 6) пункта 3 розділу ІІ.
-11276- Н.д. Магомедов М. С. (р.к. №256)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – вилучити із законопроекту.
-11277- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252)

Відхилено

Підпункт 6 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити
-11278- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт 6 пункту 3 розділу ІІ виключити.

Відхилено

-11279- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено
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Підпункт 6) пункту 3 Розділу ІІ виключити.
-11280- Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305)

913

914

пункт 3 частини другої статті 2 після слів
“тютюновими виробами” доповнити словами
“, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах,”, а після слів
“тютюнових виробів” — словами “, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,”;

пункт 7 частини першої статті 7 після слів
“тютюновими виробами” доповнити словами
“, рідинами, що використовуються в
електронних сигаретах,”, а після слів
“тютюнових виробів” — словами “, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,”.

Підпункт 6 пункту 3 Розділу ІІ
законопроекту – виключити.
-11281- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У пункті 3 частини другої статті 2 Закону
України
«Про
ліцензування
видів
господарської діяльності» слова та знаки «,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах,», «, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,»
виключити.
-11282- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Пункт 3 частини другої статті 2 Закону
України
«Про
ліцензування
видів
господарської діяльності» законопроекту
виключити. (залишити чинну редакцію
пункту).
-11283- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
У підпункті 6 пункту 3 розділу ІІ абзац
третій виключити.
-11284- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Ісаєнко Д. В.
(р.к. №139)
У пункті 7 частини першої статті 7 Закону
України
«Про
ліцензування
видів
господарської діяльності» слова та знаки «,
рідинами,
що
використовуються
в
електронних сигаретах,», «, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах,»
виключити.
-11285- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Кісільов І. П. (р.к. №142), Н.д. Лукашев
О. А. (р.к. №314)
Пункт 7 частини першої статті 7Закону
України
«Про
ліцензування
видів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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господарської діяльності» законопроекту
виключити. (залишити чинну редакцію
пункту).
-11286- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 3 Розділу ІІ законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«7) у Законі України "Про визнання таким,
що втратив чинність Закону України "Про
створення вільної економічної зони "Крим" та
про особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території
України" та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" (Голос України,
2021 р., №158 від 20.08.2021 р.):
1) абзац тридцять перший пункту 4
розділу ІІ викласти у такій редакції:
"3. Державні гарантії за внутрішніми та
зовнішніми
місцевими
запозиченнями
(позиками) Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя, а також осіб, які мають
місцезнаходження
(проживання,
перебування) на цій території, не надаються.
Порядок сплати (списання, продажу) раніше
гарантованого державою боргу Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя або
осіб, які перебувають на цій території, та
заборгованості Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя перед державним
бюджетом за бюджетними позичками і
кредитами з державного бюджету, що
залишаються непогашеними станом на дату
початку окупації, встановлюється Кабінетом
Міністрів України".
2) абзац тридцять четвертий пункту 4
розділу ІІ з викласти у такій редакції:
"6. Тимчасово на період дії особливого
правового режиму тимчасової окупації,
Національний банк України має право
встановити
порядок
транскордонного
переміщення готівкової валюти державиокупанта та/або порядок здійснення операцій

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні депутати –
члени Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«7) абзаци тридцять перший і тридцять
четвертий пункту 4 розділу ІІ Закону України
"Про визнання таким, що втратив чинність
Закону України "Про створення вільної
економічної зони "Крим" та особливості
здійснення економічної діяльності на
тимчасово окупованій території України" та
внесення змін до деяких законодавчих актів
України" від 1 липня 2021 року №1618-ІХ
викласти в такій редакції:
"3. Державні гарантії за внутрішніми та
зовнішніми
місцевими
запозиченнями
(позиками) Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя, а також осіб, які мають
місцезнаходження
(проживання,
перебування) на цій території, не надаються.
Порядок сплати (списання, продажу) раніше
гарантованого державою боргу Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя або
осіб, які перебувають на цій території, та
заборгованості Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя перед державним
бюджетом за бюджетними позичками і
кредитами з державного бюджету, що
залишаються непогашеними станом на дату
початку окупації, встановлюється Кабінетом
Міністрів України".
"6. Тимчасово на період дії особливого
правового режиму тимчасової окупації,
Національний банк України має право
встановити
порядок
транскордонного
переміщення готівкової валюти державиокупанта та/або порядок здійснення операцій
з готівковою валютою держави-окупанта на
території України";
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з готівковою валютою держави-окупанта на
території України".
-11287- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Після підпункту 6 пункту 3 розділу ІІ
законопроекту доповнити новим підпунктом
такого змісту:
7) У Законі України "Про визнання таким,
що втратив чинність Закону України "Про
створення вільної економічної зони "Крим" та
про особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території
України" та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України":
1) Абзац тридцять четвертий пункту 4
розділу ІІ законопроекту викласти у такій
редакції:
"3. Державні гарантії за внутрішніми та
зовнішніми
місцевими
запозиченнями
(позиками) Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя, а також осіб, які мають
місцезнаходження
(проживання,
перебування) на цій території, не надаються.
Порядок сплати (списання, продажу) раніше
гарантованого державою боргу Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя або
осіб, які перебувають на цій території, та
заборгованості Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя перед державним
бюджетом за бюджетними позичками і
кредитами з державного бюджету, що
залишаються непогашеними станом на дату
початку окупації, встановлюється Кабінетом
Міністрів України".
2) абзац тридцять сьомий пункту 4 розділу
ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"6. Тимчасово на період дії особливого
правового режиму тимчасової окупації,
Національний банк України має право
встановити
порядок
транскордонного
переміщення готівкової валюти державиокупанта та/або порядок здійснення операцій
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з готівковою валютою держави-окупанта на
території України"
-11288- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Правка:
пункт 3 розділу ІІ доповнити підпунктом 7
такого змісту:
«7) У Законі України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та інших
законів
України
щодо
стимулювання
детінізації доходів та підвищення податкової
культури громадян шляхом запровадження
одноразового (спеціального) добровільного
декларування фізичними особами належних
їм активів та сплати одноразового збору до
бюджету» від 15.06.2021р. №1539-ІХ:
абзац 3 підпункту 3 підпункту 2 пункту 2
розділу І викласти в наступній редакції:
Декларантами також не можуть бути особи,
які за будь-який період, починаючи з 1 січня
2010 року, виконують або виконували в
Україні публічні функції, передбачені
пунктом 37 частини першої статті 1 Закону
України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення".»
-11289- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Порушення ст. 116
Регламенту

Доповнити
пункт
3
розділу
ІІ
законопроекту новим підпунктом такого
змісту: «7) у статті 4 Закону України "Про
особливості
страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою" (Відомості Верховної Ради
України, 2012 р., № 41, ст. 491із наступними
змінами): частину третю викласти у такій
редакції:
«3.
Страховик
зобов’язаний
дотримуватися вимог, встановлених цим
Законом, та додаткових вимог, встановлених
нормативно-правовими
актами
Національного банку України, до страховиків,

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
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які
здійснюють
страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою» ; доповнити новою частиною 41
такого
змісту:
«4-1.
Страховик
позбавляється права здійснювати страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою терміном на 3 роки у разі
невиконання рішення Національного банку
України, у встановлений у такому рішенні
строк, про застосування заходу впливу за
порушення
вимог
законодавства
про
страхування сільськогосподарської продукції
з
державною
підтримкою,
про
що
Національний банк України повідомляє
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну
аграрну політику».
-11290- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)
Доповнити пункт 3 розділу ІІ підпунктом 7
такого змісту:
«абзац перший частини другої статті 65
Закону України «Про ринок електричної
енергії» (Відомості Верховної Ради, 2017 р.,
№ 27-28, ст.312) викласти в такій редакції:
«2. Гарантований покупець зобов’язаний
купувати у суб’єктів господарювання, яким
встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів
господарювання, які за результатами аукціону
набули право на підтримку, всю відпущену
електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики з альтернативних джерел
енергії (а з використанням гідроенергії вироблену лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), за встановленим їм
"зеленим" тарифом, до якого додаються
акцизний податки (якщо сплата такого
податку суб’єктами господарювання, яким
встановлено «зелений» тариф передбачена
Податковим кодексом України) та збори, що
підлягають сплаті такими суб’єктами
господарювання, аукціонною ціною з

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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урахуванням надбавки до нього/неї протягом
всього строку застосування "зеленого" тарифу
або строку дії підтримки, якщо такі суб’єкти
господарювання
входять
до
складу
балансуючої групи гарантованого покупця.
При цьому у кожному розрахунковому періоді
(місяці) обсяг відпуску електричної енергії,
виробленої на об’єкті електроенергетики з
альтернативних джерел енергії (а з
використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями),
визначається за вирахуванням обсягу витрат
електричної енергії на власні потреби в
електричній енергії відповідного об’єкта
електроенергетики згідно з показниками
приладів обліку на власні потреби».
-11291- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173), Н.д.
Петруняк Є. В. (р.к. №87)
Пункт третій розділу ІІ законопроекту
після підпункту 6) доповнити новим
підпунктом такого змісту:
«7) частину другу статті 37 Закону України
«Про дорожній рух» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст. 338)
доповнити новим абзацом п’ятим такого
змісту:
відсутності
в
особи,
що
керує
транспортним засобом, якій не має
державного
реєстраційного
знаку
транспортних засобів України, діючого
свідоцтва про сплату рентної плати за
пересування
територією
України
автотранспортних засобів, що не мають
державного
реєстраційного
знаку
транспортних засобів України у випадках,
коли сплата такої рентної плати є
обов’язковою.»
-11292- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
«Внести зміни до таких законодавчих актів
України» Розділу ІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новими підпунктами такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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- «7) Статтю 131 Кодексу торговельного
мореплавства України (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1995, №№ 47-52, ст.349 )
викласти у новій редакції такого змісту:
Стаття 131. Каботажні перевезення Каботажні
перевезення
між
портами
України
здійснюються суднами, що плавають під
Державним прапором України та побудовані
на вітчизняних підприємствах суднобудівної
промисловості, якщо інше не встановлено
міжнародними договорами України. Доступ
до перевезень на водних шляхів загального
користування суден, що плавають під
іноземним прапором надається за умови
взаємного доступу. Перевезення на водних
шляхах загального користування України суднами під прапором держави-агресора,
суднами, власником чи судновласником яких
чи учасниками (акціонерами, членами),
кінцеві
бенефіціари
власників
чи
судновласників яких є громадяни держави, що
визнана Україною державою-агресором або
державою-окупантом, юридичними особами,
які зареєстровані на території держави, що
визнана Україною державою-агресором або
державою-окупантом, держави, що визнана
Україною
державою-агресором
або
державою-окупантом,
фізичні
та/або
юридичні особи, стосовно яких застосовано
спеціальні економічні та інші обмежувальні
заходи (санкції) відповідно до Закону України
"Про санкції" заборонені.»;
-11293- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
«8) Внести до Закону України «Про
внутрішній водний транспорт» (Голос
України від 13.01.2021 — № 4) такі зміни:
частину другу статті 9 викласти у новій
редакції
такого
змісту:
«2.
Судно
внутрішнього плавання, що плаває під
Державним Прапором України та має
максимальну осадку не більше за 4 метри, що
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здійснює каботажний рейс звільняється від
портових зборів та плат за спеціалізовані
послуги, що надаються відповідно до Закону
України «Про морські порти України». При
здаванні судном у порту будь-яких
забруднень таке судно здійснює оплату за
фактично надані йому послуги з прийняття
таких забруднень.»; частини першу і другу
статті 53 викласти у новій редакції такого
змісту: «1. Каботажні перевезення пасажирів,
вантажу, багажу та (або) пошти на водних
шляхах
загального
користування
здійснюється суднами під Державним
Прапором України та побудовані на
вітчизняних підприємствах суднобудівної
промисловості, якщо інше не встановлено
міжнародними договорами України. 2.
Перевезення на водних шляхах загального
користування України заборонені суднам, що
плавають під прапором держави-агресора,
суднам, власником чи судновласником яких
чи учасниками (акціонерами, членами),
кінцеві
бенефіціари
власників
чи
судновласників яких є громадяни держави, що
визнана Україною державою-агресором або
державою-окупантом, юридичним особам, які
зареєстровані на території держави, що
визнана Україною державою-агресором або
державою-окупантом, державам, що визнана
Україною
державою-агресором
або
державою-окупантом,
фізичним
та/або
юридичним
особам,
стосовно
яких
застосовано спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до
Закону України "Про санкції".»; у пункті 11
Розділу ХІІ Прикінцеві і перехідні положення
цифру «4,5» замінити на цифру «4».».
-11294- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391), Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)
«Внести зміни до таких законодавчих актів
України» Розділу ІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новими підпунктами такого змісту:
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«7) Статтю 131 Кодексу торговельного
мореплавства України (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1995, №№ 47-52, ст.349 )
викласти у новій редакції такого змісту:
Стаття 131. Каботажні перевезення
Каботажні перевезення між портами України
здійснюються суднами, що плавають під
Державним прапором України та побудовані
на вітчизняних підприємствах суднобудівної
промисловості, якщо інше не встановлено
міжнародними договорами України. Доступ
до перевезень на водних шляхів загального
користування суден, що плавають під
іноземним прапором надається за умови
взаємного доступу. Перевезення на водних
шляхах загального користування України суднами під прапором держави-агресора,
суднами, власником чи судновласни-ком яких
чи учасниками (акціонерами, членами),
кінцеві
бенефіціари
влас-ників
чи
судновласників яких є громадяни держави, що
визнана Україною державою-агресором або
державою-окупантом, юридичними особами,
які зареєстровані на території держави, що
визнана Україною державою-агре-сором або
державою-окупантом, держави, що визнана
Україною
державою-агресором
або
державою-окупантом,
фізичні
та/або
юридичні особи, стосовно яких застосовано
спеціальні економічні та інші обмежувальні
заходи (санкції) відповідно до Закону України
"Про санкції" заборонені.»;
-11295- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391), Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)
«8) Внести до Закону України «Про
внутрішній водний транспорт» (Голос
України від 13.01.2021 — № 4) такі зміни:
частину другу статті 9 викласти у новій
редакції такого змісту:
«2. Судно внутрішнього плавання, що
плаває під Державним Прапором України та
має максимальну осадку не більше за 4 метри,
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що здійснює каботажний рейс звільняється від
портових зборів та плат за спеціалізовані
послуги, що надаються відповідно до Закону
України «Про морські порти України». При
здаванні судном у порту будь-яких
забруднень таке судно здійснює оплату за
фактично надані йому послуги з прийняття
таких забруднень.»;
частини першу і другу статті 53 викласти у
новій редакції такого змісту: «1. Каботажні
перевезення пасажирів, вантажу, багажу та
(або) пошти на водних шляхах загального
користування здійснюється суднами під
Державним Прапором України та побудовані
на вітчизняних підприємствах суднобудівної
промисловості, якщо інше не встановлено
міжнародними договорами України. 2.
Перевезення на водних шляхах загального
користування України заборонені суднам, що
плавають під прапором держави-агресора,
суднам, власником чи судновласником яких
чи учасниками (акціонерами, членами),
кінцеві
бенефіціари
власників
чи
судновласників яких є громадяни держави, що
визнана Україною державою-агресором або
державою-окупантом, юридичним особам, які
зареєстровані на території держави, що
визнана Україною державою-агресором або
державою-окупантом, державам, що визнана
Україною
державою-агресором
або
державою-окупантом,
фізичним
та/або
юридичним
особам,
стосовно
яких
застосовано спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до
Закону України "Про санкції".»;
у пункті 11 Розділу ХІІ Прикінцеві і
перехідні положення цифру «4,5» замінити на
цифру «4».».
-11296- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266)
Доповнити пункт 3 розділу ІІ підпунктом 7
такого змісту:
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«абзац перший частини другої статті 65
Закону України «Про ринок електричної
енергії» (Відомості Верховної Ради, 2017 р.,
№ 27-28, ст. 312) викласти в такій редакції:
«2. Гарантований покупець зобов’язаний
купувати у суб’єктів господарювання, яким
встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів
господарювання, які за результатами аукціону
набули право на підтримку, всю відпущену
електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики з альтернативних джерел
енергії (а з використанням гідроенергії вироблену лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), за встановленим їм
"зеленим" тарифом, з додаванням податків та
зборів, що підлягають сплаті такими
суб’єктами господарювання, аукціонною
ціною з урахуванням надбавки до нього/неї
протягом всього строку застосування
"зеленого" тарифу або строку дії підтримки,
якщо такі суб’єкти господарювання входять
до складу балансуючої групи гарантованого
покупця.
При
цьому
у
кожному
розрахунковому періоді (місяці) обсяг
відпуску електричної енергії, виробленої на
об’єкті електроенергетики з альтернативних
джерел енергії (а з використанням гідроенергії
лише
мікро-,
мініта
малими
гідроелектростанціями), визначається за
вирахуванням обсягу витрат електричної
енергії на власні потреби в електричній енергії
відповідного об’єкта електроенергетики
згідно з показниками приладів обліку на
власні потреби».
-11297- Н.д. Сольський М. Т. (р.к. №121),
Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
Пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві
положення»
законопроекту
доповнити
підпунктом 7 такого змісту:
«7) розділ VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про житловокомунальні послуги» (Відомості Верховної
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Ради України 2018 р., № 1, ст.1 із наступними
змінами) доповнити новим пунктом 7-2 такого
змісту:
«7-2. Встановити, що до сукупного доходу
фізичної особи при визначенні права на
отримання пільг та житлових субсидій
громадянам на сплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу,
не включаються доходи, отримані такою
фізичною особою від реалізації власної
сільськогосподарської продукції та/або від
передачі у володіння і користування на
певний строк земельної ділянки, що належить
такій фізичній особі на праві власності, якщо
сума таких доходів сукупно за рік не
перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
поточного року».
-11298- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)
Пункт 3 доповнити новим підпунктом 7)
наступного змісту:
«У Митному кодексі України (Відомості
Верховної Ради України, 2012 р., № 44-45, №
46-47, № 48, ст. 552):
частину першу статті 140 після слів
«відкритому для міжнародного» доповнити
словом «повітряного»;
частину другу статті 141 після слів «що
надходять в Україну як гуманітарна
допомога,» доповнити словами «тютюнових
виробів та алкогольних напоїв»;
статтю 371 доповнити частинами шостою
та сьомою такого змісту:
«6. Громадяни, які досягли 18-річного
віку, можуть вивозити алкогольні напої та
тютюнові вироби за межі митної території
України
в
ручній
поклажі
або
супроводжуваному багажі у таких кількостях
із розрахунку на одну особу:
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1) 200 сигарет або 50 сигар або 100 сигарил
(вагою не більше 3 грамів кожна) чи 250
грамів тютюну, або ці вироби в наборі
загальною вагою, що не перевищує 250
грамів;
2) 1 літр міцних алкогольних напоїв з
масовою часткою етилового спирту понад
22%, 2 літри алкогольних напоїв з масовою
часткою етилового спирту менше 22%, 4 літри
вина, 16 літрів пива.
7. Вивезення за межі митної території
України алкогольних напоїв та тютюнових
виробів громадянами, які не досягли 18річного віку, не допускається.»;
частину другу статті 376 викласти у
наступній редакції:
«2. Громадяни, які досягли 18-річного віку,
можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові
вироби на митну територію України в ручній
поклажі або супроводжуваному багажі без
сплати митних платежів та без письмового
декларування у таких кількостях із
розрахунку на одну особу:
1) через пункти пропуску через державний
кордон України, відкриті для повітряного
сполучення - 200 сигарет або 50 сигар або 100
сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або
250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі
загальною вагою, що не перевищує 250
грамів;
2) через інші, ніж відкриті для повітряного
сполучення,
пункти
пропуску
через
державний кордон України - 40 сигарет або 10
сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3
грамів кожна) або 50 грамів тютюну, або ці
вироби в наборі загальною вагою, що не
перевищує 50 грамів;
3) 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних
алкогольних напоїв з масовою часткою
етилового спирту понад 22%, 2 літри
алкогольних напоїв з масовою часткою
етилового спирту менше 22%.»;
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частину першу статті 420 після слів
«відкритому для міжнародного» доповнити
словом «повітряного»;
частину четверту статті 420 після слів «та
транзиту
через
територію
України,»
доповнити словами «тютюнових виробів та
алкогольних напоїв»;
у статті 421:
доповнити новою частиною першою
наступного змісту:
«1. Вимоги до облаштування магазину
безмитної
торгівлі,
його
складських
приміщень, порядку переміщення між
складськими об’єктами та іншими об’єктами,
що входять до складу магазину безмитної
торгівлі, визначаються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.»
У зв’язку з цим частини першу та другу
вважати відповідно частинами другою та
третьою;
у статті 422:
доповнити новою частиною третьою
наступного змісту:
«3. Відповідальність за порушення
порядку постачання товарів з митного складу
або складу тимчасового зберігання до
магазину безмитної торгівлі несе утримувач
складу.».
-11299- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Пункт 3 «Внести зміни до таких
законодавчих актів України» Розділу ІІ
«Прикінцеві положення» доповнити новими
підпунктами такого змісту:
«7) Статтю 131 Кодексу торговельного
мореплавства України (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1995, №№ 47-52, ст.349 )
викласти у новій редакції такого змісту:
Стаття 131. Каботажні перевезення
Каботажні перевезення між портами
України здійснюються суднами, що плавають

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

під Державним прапором України та
побудовані на вітчизняних підприємствах
суднобудівної промисловості, якщо інше не
встановлено
міжнародними
договорами
України.
Доступ до перевезень на водних шляхів
загального користування суден, що плавають
під іноземним прапором надається за умови
взаємного доступу.
Перевезення на водних шляхах загального
користування України суд-нами під прапором
держави-агресора, суднами, власником чи
судновласни-ком яких чи учасниками
(акціонерами, членами), кінцеві бенефіціари
влас-ників чи судновласників яких є
громадяни держави, що визнана Україною
державоюагресором
або
державоюокупантом, юридичними особами, які
зареєстровані на території держави, що
визнана Україною державою-агре-сором або
державоюокупантом, держави, що визнана
Україною
державою-агресором
або
державоюокупантом, фізичні та/або юридичні
особи, стосовно яких застосовано спеціальні
економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) відповідно до Закону України "Про
санкції" заборонені.»;
«8) Внести до Закону України «Про
внутрішній водний транспорт» (Голос
України від 13.01.2021 — № 4) такі зміни:
частину другу статті 9 викласти у новій
редакції такого змісту:
«2. Судно внутрішнього плавання, що
плаває під Державним Прапором України та
має максимальну осадку не більше за 4 метри,
що здійснює каботажний рейс звільняється від
портових зборів та плат за спеціалізовані
послуги, що надаються відповідно до Закону
України «Про морські порти України».
При здаванні судном у порту будь-яких
забруднень таке судно здійснює оплату за

3698

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

фактично надані йому послуги з прийняття
таких забруднень.»;
частини першу і другу статті 53 викласти у
новій редакції такого змісту:
«1. Каботажні перевезення пасажирів,
вантажу, багажу та (або) пошти на водних
шляхах
загального
користування
здійснюється суднами під Державним
Прапором України та побудовані на
вітчизняних підприємствах суднобудівної
промисловості, якщо інше не встановлено
міжнародними договорами України.
2. Перевезення на водних шляхах
загального користування України заборонені
суднам, що плавають під прапором державиагресора,
суднам,
власником
чи
судновласником
яких
чи
учасниками
(акціонерами, членами), кінцеві бенефіціари
власників чи судновласників яких є
громадяни держави, що визнана Україною
державою-агресором
або
державоюокупантом,
юридичним
особам,
які
зареєстровані на території держави, що
визнана Україною державою-агресором або
державою-окупантом, державам, що визнана
Україною
державою-агресором
або
державою-окупантом,
фізичним
та/або
юридичним
особам,
стосовно
яких
застосовано спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до
Закону України "Про санкції".»;
у пункті 11 Розділу ХІІ Прикінцеві і
перехідні положення цифру «4,5» замінити на
цифру «4».».
-11300- Н.д. Приходько Н. І. (р.к. №150),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пункт 3 розділу ІІ підпунктом
такого змісту:
«Абзац перший частини другої статті 65
Закону України «Про ринок електричної
енергії» (Відомості Верховної Ради, 2017 р.,
№ 27-28, ст.312) викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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«2. Гарантований покупець зобов’язаний
купувати у суб’єктів господарювання, яким
встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів
господарювання, які за результатами аукціону
набули право на підтримку, всю відпущену
електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики з альтернативних джерел
енергії (а з використанням гідроенергії вироблену лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), за встановленим їм
"зеленим" тарифом, з додаванням непрямих
податків та зборів, що підлягають сплаті
такими
суб’єктами
господарювання,
аукціонною ціною з урахуванням надбавки до
нього/неї
протягом
всього
строку
застосування "зеленого" тарифу або строку дії
підтримки,
якщо
такі
суб’єкти
господарювання
входять
до
складу
балансуючої групи гарантованого покупця.
При цьому у кожному розрахунковому періоді
(місяці) обсяг відпуску електричної енергії,
виробленої на об’єкті електроенергетики з
альтернативних джерел енергії (а з
використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями),
визначається за вирахуванням обсягу витрат
електричної енергії на власні потреби в
електричній енергії відповідного об’єкта
електроенергетики згідно з показниками
приладів обліку на власні потреби»
-11301- Н.д. Забуранна Л. В. (р.к. №417),
Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372), Н.д.
Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
частину третю Розділу ІІ. Прикінцеві
положення (щодо внесення змін до
законодавчих актів України) доповнити
новим пунктом такого змісту: « …) статтю 1
Закону України “Про ставки вивізного
(експортного) мита на брухт легованих
чорних металів, брухт кольорових металів та
напівфабрикати
з
їх
використанням”
(Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

№ 9, ст. 73) викласти у такій редакції: «Стаття
1. Затвердити ставки вивізного (експортного)
мита на брухт легованих чорних металів,
брухт кольорових металів та напівфабрикати з
їх використання
Код товару
згідно
з
УКТ ЗЕД

7202 99 80
00

Найменува
ння
товарів

ферохром
нікель та
інші
феросплав
и

Рік
членства
України в
СОТ

Ставка
вивізного
(експортно
го) мита у
відсотках
митної
вартості

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

та
7204 21

відходи та
брухт
легованої
сталі,
корозійнос
тійкої
(нержавію
чої) сталі

3701
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Пропозиції та поправки до проекту
третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7204 29 00
00

відходи та
брухт
легованої
сталі інші

та
7204 50 00
00

відходи у
зливках
(шихтові
зливки)
для
переплавл
ення,
з
легованої
сталі

3702

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7218 10 00
00

сталь
корозійнос
тійка
(нержавію
ча)
у
зливках та
в
інших
первинних
формах

та
7401 00 00
00

штейн
мідний;
мідь
цементаці
йна (мідь
осаджена)

3703
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7402 00 00
00

мідь
нерафінова
на; аноди
мідні для
електроліт
ичного
рафінуван
ня

та
7403 12 00
00

ваєрбарси
(литі
заготовки з
металу для
виробницт
ва дроту) з
рафінован
ої міді

3704
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7403 13 00
00

білети
(заготовки
з металу
квадратног
о
чи
круглого
поперечно
го перерізу
для
подальшої
прокатки
сортових
профілів) з
рафінован
ої міді

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

та
7403 19 00
00

мідь
рафінована
інша

3705
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7403 21 00
00

сплави на
основі міді
та цинку
(латуні)

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

та
7403 22 00
00

сплави на
основі міді
та
олова
(бронзи)

та
7403 29 00
00

мідні
сплави (за
винятком
лігатур
товарної
позиції
7405)

3706
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7404 00

відходи і
брухт міді

та
7405 00 00
00

лігатури
на основі
міді

та

3707
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7406

порошки
та луска з
міді

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7419 99 10
00

решітки та
сітки
з
мідного
дроту

та
7415 29 00
00

інші
вироби з
міді
без
різьби,
крім шайб
(включаюч
и шайби
пружні)

3708
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третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7415 39 00
00

вироби
мідні
з
різьбою
(крім
шурупів
для дерева,
інших
гвинтів,
болтів та
гайок)

та
7418 19 90
00

вироби
столові,
кухонні
або інші
побутові
вироби з
міді та їх
частини

3709
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третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7419

інші
вироби
мідні

та
7503 00

відходи та
брухт
з
нікелю

та

3710
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7601 20

сплави
алюмінієві

перший –
шостий

0

сьомий

27

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

27

перший –
шостий

0

сьомий

27

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7602 00

відходи та
брухт
з
алюмінію

та
7605

Дріт
алюмінієв
ий

та
7802 00 00
00

відходи та
брухт
із
свинцю
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сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
7902 00 00
00

відходи та
брухт
із
цинку

та
8002 00 00
00

відходи та
брухт
з
олова

та
8101 97 00
00

відходи та
брухт
з
вольфраму
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третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та
8105 30 00
00

відходи та
брухт
з
кобальту

та
8108 30 00
00

відходи та
брухт
з
титану

та
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8113 00 40
00

металокер
аміка
і
вироби з
металокер
аміки,
включаюч
и відходи
та брухт:
відходи та
брухт

перший

30

другий

27

третій
четвертий

24

п'ятий

21

шостий

18

сьомий

15

-11302- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
До частини 3 розділу ІІ законопроекту
додати пункт 8 в такій редакції:
"8) до частини 4 статті 21 Закону України
«Про інформацію» (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1992, № 48, ст. 650) додати
новий абзац у такій редакції: "5-2) інформація
про
наявність
заборгованості
перед
бюджетами зі сплати податків;".
-11303- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Поляк В.
М. (р.к. №279), Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232),
Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Бабенко М. В. (р.к. №296), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Арешонков В.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
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Ю. (р.к. №270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к.
№278), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367)
Пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві
положення»
законопроекту
доповнити
підпунктом 7 такого змісту:
«7) розділ VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про житловокомунальні послуги» (Відомості Верховної
Ради України 2018 р., № 1, ст.1 із наступними
змінами) доповнити новим пунктом 7-2 такого
змісту: «7-2. Встановити, що до сукупного
доходу фізичної особи при визначенні права
на отримання пільг та житлових субсидій
громадянам на сплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу,
не включаються доходи, отримані такою
фізичною особою від реалізації власної
сільськогосподарської продукції та/або від
передачі у володіння і користування на
певний строк земельної ділянки, що належить
такій фізичній особі на праві власності, якщо
сума таких доходів сукупно за рік не
перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
поточного року.».
-11304- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити
пункт
3
розділу
IІ
законопроекту новими підпунктами 6 та 7
такого змісту:
«6) у Законі України «Про ринки капіталу
та організовані товарні ринки»: після абзацу
першого частини третьої статті 45 доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Кошти та/або інші активи, що належать
клієнтам та передаються інвестиційній фірмі у
процесі провадження нею професійної
діяльності
на
ринках
капіталу
для
здійснення/забезпечення розрахунків, не є
доходами такої інвестиційної фірми.»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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абзац другий та третій частини п’ятої
статті 59 викласти в такій редакції:
«Кошти та/або інші активи фізичних та
юридичних осіб, зобов’язання яких допущені
до клірингу, зараховані на відповідні рахунки
особи, яка провадить клірингову діяльність,
для здійснення/забезпечення розрахунків, не є
доходами такої особи.
Не допускається накладення арешту та/або
звернення стягнення на кошти та/або інші
активи на відповідних рахунках особи, яка
провадить клірингову діяльність, зараховані
для здійснення/забезпечення розрахунків за
деривативними контрактами, правочинами
щодо
фінансових
інструментів,
щодо
валютних
цінностей
та
товарними
операціями, укладеними на організованому
ринку та поза ним.»;
«7) частину восьму статті 20 Закону
України «Про депозитарну систему України»
викласти в такій редакції:
«8. Забороняється накладати арешт та
здійснювати примусове звернення стягнення
на кошти та/або цінні папери, що знаходяться
на відповідних рахунках особи, яка провадить
клірингову діяльність, та/або інвестиційної
фірми,
і
призначені
для
здійснення/забезпечення
розрахунків
за
правочинами щодо цінних паперів та інших
фінансових інструментів.»
-11305- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)
Доповнити
пункт
3
розділу
IІ
законопроекту новим підпунктом 8 такого
змісту:
«6) абзац четвертий частини другої статті
48 Закону України «Про виконавче
провадження» викласти в такій редакції:
«Не допускається накладення арешту на
кошти, які знаходяться в Національному
банку України або іншому банку на рахунках,
відкритих Центральному депозитарію цінних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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паперів та/або кліринговим установам та/або
інвестиційними фірмами, для забезпечення
здійснення грошових розрахунків.»
-11306- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
пункт 3 розділу ІІ проекту доповнити
підпунктом 7 такого змісту:
"7) абзаци двадцять другий – двадцять
восьмий підпункту 5 пункту 98 розділу І
Закону України "Про внесення змін до
Податкового
кодексу
України
щодо
вдосконалення адміністрування податків,
усунення
технічних
та
логічних
неузгодженостей
у
податковому
законодавстві" (Відомості Верховної Ради,
2020 р., № 32, ст.227) виключити";
-11307- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Доповнити пункт 3 розділу ІІ підпунктом 7
такого змісту:
«7) абзац перший частини другої статті 65
Закону України «Про ринок електричної
енергії» (Відомості Верховної Ради, 2017 р.,
№ 27-28, ст.312) викласти в такій редакції:
«2. Гарантований покупець зобов’язаний
купувати у суб’єктів господарювання, яким
встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів
господарювання, які за результатами аукціону
набули право на підтримку, всю відпущену
електричну енергію, вироблену на об’єктах
електроенергетики з альтернативних джерел
енергії (а з використанням гідроенергії вироблену лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), за встановленим їм
"зеленим" тарифом, до якого додаються
податки та збори, що підлягають сплаті
такими
суб’єктами
господарювання,
аукціонною ціною з урахуванням надбавки до
нього/неї
протягом
всього
строку
застосування "зеленого" тарифу або строку дії
підтримки,
якщо
такі
суб’єкти
господарювання
входять
до
складу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту

Відхилено
Порушення ст. 116
Регламенту
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балансуючої групи гарантованого покупця.
При цьому у кожному розрахунковому періоді
(місяці) обсяг відпуску електричної енергії,
виробленої на об’єкті електроенергетики з
альтернативних джерел енергії (а з
використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями),
визначається за вирахуванням обсягу витрат
електричної енергії на власні потреби в
електричній енергії відповідного об’єкта
електроенергетики згідно з показниками
приладів обліку на власні потреби».
-11308- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Пункт 3 Розділу ІІ законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
« 8) У статті 3 Закону України «Про
судовий збір» (Відомості Верховної Ради
України, 2012р., №14, ст.315) пункт 2
доповнити новим підпунктом 18 такого
змісту»:
«18) позовної заяви, апеляційної скарги у
справах про тимчасове обмеження права
громадян України на виїзд за межі території
України»;
-11309- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Пункт 3 Розділу ІІ законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«9 ) Частину п’яту статті 6 Закону України
«Про доступ до публічної інформації»
(Відомості Верховної Ради України, 2011р.,
№32, ст.314) викласти в такій редакції:
«5. Не може бути обмежено доступ до
інформації про складання, розгляд і
затвердження
бюджетів,
кошторисів
розпорядників бюджетних коштів та плани
використання бюджетних коштів одержувачів
бюджетних коштів, а також їх виконання за
розписами, бюджетними програмами та
видатками (крім таємних видатків відповідно
до статті 31 Бюджетного кодексу України),
взяття розпорядниками та одержувачами

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8) у статті 3 Закону України «Про судовий
збір» (Відомості Верховної Ради України,
2012р., №14, ст.315) пункт 2 доповнити новим
підпунктом 18 такого змісту»:
«18) позовної заяви, апеляційної скарги у
справах про тимчасове обмеження права
громадян України на виїзд за межі території
України»;
9 ) частину п’яту статті 6 Закону України
«Про доступ до публічної інформації»
(Відомості Верховної Ради України, 2011р.,
№32, ст.314) викласти в такій редакції:
«5. Не може бути обмежено доступ до
інформації про складання, розгляд і
затвердження
бюджетів,
кошторисів
розпорядників бюджетних коштів та плани
використання бюджетних коштів одержувачів
бюджетних коштів, а також їх виконання за
розписами, бюджетними програмами та
видатками (крім таємних видатків відповідно
до статті 31 Бюджетного кодексу України),
взяття розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів бюджетних зобов'язань
або здійснення розпорядження бюджетними
коштами у будь-який інший спосіб,
планування, формування, здійснення та
виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за
бюджетні кошти, у тому числі оборонних
закупівель (крім випадків, якщо окрема
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бюджетних коштів бюджетних зобов'язань
або здійснення розпорядження бюджетними
коштами у будь-який інший спосіб,
планування, формування, здійснення та
виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за
бюджетні кошти, у тому числі оборонних
закупівель (крім випадків, якщо окрема
інформація про закупівлі товарів, робіт і
послуг становить державну таємницю
відповідно до Закону України «Про державну
таємницю»), володіння, користування чи
розпорядження державним, комунальним
майном, у тому числі до копій відповідних
документів, умови отримання цих коштів чи
майна, прізвища, імена, по батькові фізичних
осіб та найменування юридичних осіб, які
отримали ці кошти або майно. Не може бути
також обмежено доступ до інформації про
наявність у фізичних осіб податкового боргу.
Не підлягає обмеженню також доступ до
інформації про стан і результати перевірок та
службових розслідувань фактів порушень,
допущених у сферах діяльності, зазначених у
цій частині. Доступ до зазначеної інформації
забезпечується розпорядниками інформації
відповідно до положень статті 5 цього
Закону."
-11310- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 3 Розділу ІІ законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«10 ) у статті 5 Закону України «Про захист
персональних даних» (Відомості Верховної
Ради України, 2010р., №34, ст.481):
після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Не належить до інформації з обмеженим
доступом інформація щодо фізичних осіб, які
мають податковий борг, яка публікується на
офіційному вебпорталі центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику відповідно до вимог

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інформація про закупівлі товарів, робіт і
послуг становить державну таємницю
відповідно до Закону України «Про державну
таємницю»), володіння, користування чи
розпорядження державним, комунальним
майном, у тому числі до копій відповідних
документів, умови отримання цих коштів чи
майна, прізвища, імена, по батькові фізичних
осіб та найменування юридичних осіб, які
отримали ці кошти або майно. Не може бути
також обмежено доступ до інформації про
наявність у фізичних осіб податкового боргу.
Не підлягає обмеженню також доступ до
інформації про стан і результати перевірок та
службових розслідувань фактів порушень,
допущених у сферах діяльності, зазначених у
цій частині. Доступ до зазначеної інформації
забезпечується розпорядниками інформації
відповідно до положень статті 5 цього
Закону."
10) у статті 5 Закону України «Про захист
персональних даних» (Відомості Верховної
Ради України, 2010р., №34, ст.481):
після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Не належить до інформації з обмеженим
доступом інформація щодо фізичних осіб, які
мають податковий борг, яка публікується на
офіційному вебпорталі центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику відповідно до вимог
пункту 35.4 статті 35 Податкового кодексу
України;
У зв’язку з цим абзац третій вважати
абзацом четвертим».
11) в абзаці третьому пункту 1 розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу
України
щодо
покращення
інвестиційного клімату в Україні» (Відомості
Верховної Ради України, 2017 р., № 5-6, ст.48,
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пункту 35.4 статті 35 Податкового кодексу
України;
У зв’язку з цим абзац третій вважати
абзацом четвертим».
-11311- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
До частини 3 розділу ІІ законопроекту
додати пункт 7 в такій редакції:
"7) у абзаці 2 частини 3 статті 5 Закону
України «Про захист персональних даних»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2010, № 34, ст. 481) після слів "комунального
майна" додати слова "також про наявність
заборгованості перед бюджетами зі сплати
податків".
-11312- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
До частини 3 розділу ІІ законопроекту
додати пункт 9 в такій редакції:
"9) до статті 6 Закону України «Про доступ
до
публічної
інформації»
(Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст.
314) додати нову частину в такій редакції: "8.
Не належать до інформації з обмеженим
доступом
інформація
про
наявність
заборгованості перед бюджетами зі сплати
податків.".
-11313- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Пункт 3 Розділу ІІ законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
“11) в абзаці третьому пункту 1 розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу
України
щодо
покращення
інвестиційного клімату в Україні» (Відомості
Верховної Ради України, 2017 р., № 5-6, ст.48,
зі змінами внесеними Законом України від 29
січня 2021 року № 1156-ІХ), слово «шести»
замінити словом «восьми».”
-11314- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зі змінами внесеними Законом України від 29
січня 2021 року № 1156-ІХ), слово «шести»
замінити словом «восьми».”
12) у розділі VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про Бюро
економічної безпеки України» (Відомості
Верховної Ради України, 2021 р., № 23,
ст.197):
1) у пункті 1 слово «шість» замінити
словом «вісім»;
2) у підпункті 15 пункту 5 абзац сорок
третій виключити;
3) у пункті 9 та підпункті 2 пункту 10
слово «шести» замінити словом «восьми».”
13) у Законі України "Про статус ветеранів
військової
служби,
ветеранів
органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист" (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., № 40-41, ст. 249 із наступними
змінами) частину п'яту статті 7 виключити;

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Враховано
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Висновки, обґрунтування

Пункт 3 Розділу ІІ законопроекту
доповнити новим пунктом такого змісту:
“12) У розділі VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про Бюро
економічної безпеки України» (Відомості
Верховної Ради України, 2021 р., № 23,
ст.197):
1) у пункті 1 слово «шість» замінити
словом «вісім»;
2) у підпункті 15 пункту 5 абзац сорок
третій виключити;
3) у пункті 9 та підпункті 2 пункту 10
слово «шести» замінити словом «восьми».”
-11315- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Пункт 3 розділу ІІ цього законопроекту
доповнити новим підпунктом такого змісту:
13) у Законі України "Про статус ветеранів
військової
служби,
ветеранів
органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист" (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., № 40-41, ст. 249 із наступними
змінами) частину п'яту статті 7 виключити;
-11316- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Розділу ІІ законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту:
«4. Кабінету Міністрів України
у місячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону; привести свої нормативноправові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом розробити та
затвердити нову методику нормативної

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

4. Кабінету Міністрів України
у місячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону; привести свої нормативноправові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом розробити та
затвердити нову методику нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення;
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грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення;
розробити та внести на розгляд Верховної
Ради України проекти законів:
щодо спрямування коштів з екологічного
податку за викиди двоокису вуглецю на
заходи, що призводять до скорочення викидів
двоокису вуглецю (декарбонізацію) галузей;
щодо
надання
додаткової
дотації
населеним пунктам зазначеним у пункті 68
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України з
державного бюджету місцевим бюджетам на
компенсацію
втрат
доходів
місцевих
бюджетів.
-11317- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)
Доповнити розділ ІІ новим пунктом такого
змісту:
"5. Установити, що до порядку підготовки
та прийняття нормативно-правових актів, що
приймаються на виконання вимог цього
Закону, не застосовуються вимоги Закону
України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності".
-11318- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)

Висновки, обґрунтування

Враховано
народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
фінансів, податкової та
митної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розробити та внести на розгляд Верховної
Ради України проекти законів:
щодо спрямування коштів з екологічного
податку за викиди двоокису вуглецю на
заходи, що призводять до скорочення викидів
двоокису вуглецю (декарбонізацію) галузей;
щодо
надання
додаткової
дотації
населеним пунктам зазначеним у пункті 68
підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні
положення” Податкового кодексу України з
державного бюджету місцевим бюджетам на
компенсацію
втрат
доходів
місцевих
бюджетів.
5. Установити, що до порядку підготовки
та прийняття нормативно-правових актів, що
приймаються на виконання вимог цього
Закону, не застосовуються вимоги Закону
України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності".

Відхилено

розділ ІІ проекту доповнити пунктом 4
такого змісту:
"4. Кабінету Міністрів України до дня
набрання чинності цим Законом:
прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації цього Закону;
забезпечити прийняття міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації положень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом".
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-11319- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Корнієнко
О. С. (р.к. №7), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230), Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д.
Плачкова Т. М. (р.к. №155), Н.д.
Стріхарський А. П. (р.к. №397), Н.д. Шуляк
О. О. (р.к. №13), Н.д. Загоруйко А. Л. (р.к.
№58), Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222),
Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319)
До розділу ІІ законопроекту додати нову
частину в такій редакції:
"4. Кабінету Міністрів України протягом
шести місяців з дня набрання чинності цим
Законом з результатами консультацій з
Всеукраїнськими
асоціаціями
органів
місцевого
самоврядування
запровадити
пілотний проект із реалізації механізму
адміністрування податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, та плати за
землю, визначені підпунктом 12.4.6 пункту
12.4 статті 12 та підпунктом 41.1.3. пункту
41.1 статті 41 Податкового кодексу України.".
-11320- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Розділ ІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. Каботажні перевезення на внутрішніх
водних шляхах можуть здійснюватися з
використанням суден внутрішнього водного
транспорту під Державним Прапором
України, які побудованих за межами України
у випадках, коли:
1) такі судна побудовані та введені в
експлуатацію до набуття чинності цього
Закону;
2) договори на суднобудування таких
суден укладені до набуття чинності цього
Закону;
3) відсутні можливості здійснення
технологічних операцій для суднобудування
таких суден на території України.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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-11321- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391), Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14)
Розділ ІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. Каботажні перевезення на внутрішніх
водних шляхах можуть здійснюватися з
використанням суден внутрішнього водного
транспорту під Державним Прапором
України, які побудованих за межами України
у випадках, коли:
1) такі судна побудовані та введені в
експлуатацію до набуття чинності цього
Закону;
2) договори на суднобудування таких
суден укладені до набуття чинності цього
Закону;
3) відсутні можливості здійснення
технологічних операцій для суднобудування
таких суден на території України.».
-11322- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Розділ ІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. Каботажні перевезення на внутрішніх
водних шляхах можуть здійснюватися з
використанням суден внутрішнього водного
транспорту під Державним Прапором
України, які побудованих за межами України
у випадках, коли:
1) такі судна побудовані та введені в
експлуатацію до набуття чинності цього
Закону;
2) договори на суднобудування таких
суден укладені до набуття чинності цього
Закону;
3) відсутні можливості здійснення
технологічних операцій для суднобудування
таких суден на території України.».
-11323- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити розділ ІІ пунктом 4 такого
змісту:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Кабінету Міністрів України в строк до 1
вересня 2021 року розробити та подати
Верховній Раді законопроект про визнання
таким, що втратив чинність Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо умов обігу земель
сільськогосподарського
призначення»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2020, № 20, ст.142). В разі не подання такого
законопроекту у вищезазначений термін,
положення цього Закону щодо мінімального
податкового
зобов’язання
втрачають
чинність».
919
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