
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

До реєстр. № 7249 від 04.04.2022

ВИСНОВОК
на проект Закону України

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей 
визначення рентної плати за користування надрами для видобування 

газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану 
(реєстр. № 7249 від 04.04.2022)

19 квітня 2022 року
протокол №96

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 19 квітня 2022 року (протокол №96) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо особливостей визначення рентної плати за користування надрами для 
видобування газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану 
(реєстр. № 7249 від 04.04.2022), поданий народними депутатами України 
Припутнем Д.С., Костюхом А.В. та іншими народними депутатами.

Проектом Закону пропонується внести зміни до підрозділу 10 розділу XX 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України, згідно з якими: 

1) норми підпункту 69.1 пункту 69 цього підрозділу не 
поширюватимуться на платників рентної плати за користування надрами для 
видобування газу природного, крім природного газу, визначеного у пункті 
252.24 статті 252 цього Кодексу; 

2) тимчасово, з 1 квітня 2022 року до останнього дня (включно) місяця, в 
якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан на території 
України, сума податкових зобов’язань з рентної плати за користування 
надрами для видобування газу природного у кожному податковому (звітному) 
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періоді нараховуватимуться за обсяг видобутого газу природного у 
відповідному податковому (звітному) періоді у відповідності до вимог статті 
252 цього Кодексу та сплачуватиметься у розмірі, що відповідає обсягу 
реалізації газу природного у такому податковому (звітному) періоді; 

залишок нарахованих та не сплачених податкових зобов’язань за такі 
податкові (звітні) періоди підлягатимуть сплаті протягом трьох місяців після 
припинення або скасування воєнного стану на території України; 

платники зобов’язані, у період з 1 квітня 2022 року до останнього дня 
(включно) місяця, в якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний 
стан на території України, вести окремий облік обсягів видобутого та 
реалізованого газу природного; 

відповідні норми не поширюватимуться на обсяги природного газу, 
визначені пунктом 252.24 статті 252 цього Кодексу.

Головне науково експертне управління у висновку від 09.04.2022 
№ 16/03-2022/60980 висловило щодо поданого законопроекту зауваження та 
пропозиції. 

Міністерство енергетики України підтримує законопроект (висновок 
від 03.04.2022).

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку, 
підтримуючи законопроект, надає зауваження та застереження, зокрема, щодо 
наслідків реалізації у вигляді відтермінування сплати платежів з рентної плати 
за користування надрами для видобування газу природного.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статей 108 Регламенту Верховної Ради України, Комітет вирішив:

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

України щодо особливостей визначення рентної плати за користування 
надрами для видобування газу природного на період дії воєнного, 
надзвичайного стану (реєстр. № 7249 від 04.04.2022), поданий народними 
депутатами України Припутнем Д.С., Костюхом А.В. та іншими народними 
депутатами, включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду проекту Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за 
користування надрами для видобування газу природного на період дії 
воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7249 від 04.04.2022), поданого 
народними депутатами України Припутнем Д.С., Костюхом А.В. та іншими 
народними депутатами, в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини 
першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», 
прийняти за основу з дорученням Комітету підготувати його до другого 
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читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 
ініціативи.  

3. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Гетманцева Д.О.– 
голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики. 

Голова Комітету                                                              Д.О. Гетманцев 

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович
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