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ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І., 
Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Володіна Д.А.,  Гетманцев Д.О., 
Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Горват Р.І., Герега О.В., Іванчук А.В., Діденко 
Ю.О., Кінзбурська В.О., Ковальчук О.В., Колісник А.С., Марусяк О.Р., Петруняк 
Є.В.,  Леонов О.О., Мотовиловець А.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Холодов А.І., 
Шкрум А.І.,  Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Ковальов О.І.,    
Козак Т.Р., Кулініч О.І., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І., Палиця І.П., Солод Ю.В., 
Устенко О.О.
ЗАПРОШЕНІ:
Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
Новіков В.В.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. 
№ 5542-1, н.д. Гетманцев Д.О. та інші), друге читання, перегляд рішення 
Комітету

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період 
дії воєнного стану (реєстр. № 7190 від 22.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та інші)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

Про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів 
фізичних осіб (реєстр. № 5542-1, н.д. Гетманцев Д.О. та інші) у другому читанні, 
перегляд рішення Комітету.



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

 Прийнято «одноголосно».
1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. 
№ 5542-1, н.д. Гетманцев Д.О. та інші), друге читання, перегляд рішення 
Комітету.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович
В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Холодов А.І., 
Іванчук А.В., Новіков В.В.

УХВАЛИЛИ:
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – Комітет) 

на своєму засіданні 22 березня 2022 року (протокол № 93), керуючись 
положеннями частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України», а також частинами другою та шостою статті 118 Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради України» переглянув висновок Комітету від 7 
вересня 2021 року (протокол № 75) до проекту Закону України про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування 
вкладів фізичних осіб (реєстр. № 5542-1), друге читання.

Під час перегляду висновку Комітету від 7 вересня 2021 року народними 
депутатами України - членами Комітету були висловлені нові пропозиції, що 
пов’язані із воєнним станом в Україні, введеним Указом Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, а 
отже не були предметом розгляду та прийняття рішення на засіданні Комітету 
від 7 вересня 2021 року, і які підлягають включенню до порівняльної таблиці до 
розгляду у другому читанні зазначеного законопроекту.

З метою підвищення стійкості банківської системи України та додаткового 
захисту вкладників запропоновано врахувати нову пропозицію, включену до 
зміненої порівняльної таблиці до другого читання за № 235, такого змісту: 

Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Встановити, що з дня набрання чинності цим Законом до дня 

припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі 
вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню 
початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених 
частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб".

Дія цього пункту поширюється на банки, рішення про віднесення яких до 
категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію яких з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону 



України "Про банки і банківську діяльність", прийняті після набрання чинності 
цим Законом. 

Вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язані з 
відшкодуванням коштів вкладникам банків відповідно до цього пункту, 
задовольняються згідно з пунктом 3 частини першої статті 52 Закону України 
"Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У зв’язку з цим також запропоновано врахувати такі узгоджувальні 
пропозиції:

№ 233
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 8 пункту 4 розділу І цього 
Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем припинення чи 
скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України 
"Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України 
"Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (далі 
– воєнний стан в Україні), та застосовується до правовідносин з виплати 
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб гарантованих сум відшкодування за 
вкладами в банках, рішення про віднесення яких до категорії 
неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію яких 
з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і 
банківську діяльність", прийняті з дня, наступного за днем припинення чи 
скасування воєнного стану в Україні»;

№ 236 
Пункти 3 і 4 розділу ІІ законопроекту виключити;
№ 240
Пункт 4 розділу ІІ законопроекту виключити (перенести його за 

змістом до пункту 1 розділу ІІ).
З метою вдосконалення функціонування ринків капіталу та організованих 

товарних ринків, діяльності учасників ринків капіталу та професійних учасників 
організованих товарних ринків, державного регулювання, здійснюваного 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в умовах воєнного 
стану чи під час особливого періоду, запропоновано врахувати такі нові 
пропозиції, включені до зміненої порівняльної таблиці до другого читання:

№ 229
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«1. У Законі України «Про державне регулювання ринків капіталу та 

організованих товарних ринків» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 
51, ст. 292 із наступними змінами): 

у статті 6: 



частину двадцять сьому викласти в такій редакції: 
«Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, крім нормативно-правових актів з питань, передбачених 
пунктами 3725 - 3728 частини другої статті 7 цього Закону, підлягають 
державній реєстрації Міністерством юстиції України»; 

після частини двадцять сьомої доповнити новою частиною такого 
змісту: 

«Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку з питань, передбачених пунктами 3725 - 3728 частини другої 
статті 7 цього Закону, оприлюднюються на її офіційному веб-сайті та 
набирають чинності з дня, наступного за днем їх офіційного опублікування. 
Офіційним опублікуванням таких актів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку вважається їх оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

У зв'язку з цим частини двадцять восьму – тридцять першу вважати 
відповідно частинами двадцять дев'ятою – тридцять другою; 

частину другу статті 7 доповнити пунктами 3725 – 3728 такого змісту: 
«3725) здійснює мобілізаційну підготовку системи Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку; 
3726) визначає особливості функціонування ринків капіталу та 

організованих товарних ринків, діяльності учасників ринків капіталу та 
професійних учасників організованих товарних ринків в умовах воєнного стану 
чи під час особливого періоду; 

3727) встановлює особливості здійснення державного регулювання та 
нагляду за діяльністю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а 
також за діяльністю акціонерних товариств (крім банків та небанківських 
фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює 
Національний банк України) в умовах воєнного стану чи під час особливого 
періоду; 

3728) встановлює особливості застосування передбачених законом заходів 
впливу (санкцій) на ринках капіталу та організованих товарних ринках в умовах 
воєнного стану чи під час особливого періоду»;

№ 230
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«5. У Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" 

від 19 червня 2020 року № 738-IX: 
абзац перший частини п’ятої статті 59 викласти в такій редакції: 
«5. Клірингові установи та Центральний депозитарій цінних паперів для 

здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організації 
проведення розрахунків використовують виключно рахунки, відкриті в 
Національному банку України, якщо такі розрахунки здійснюються в 



національній валюті, а також рахунки, відкриті в інших банках, у тому числі 
іноземних, які відповідають критеріям, встановленим Національним банком 
України, якщо такі розрахунки здійснюються в іноземній валюті»; 

частину четверту статті 60 викласти в такій редакції: 
«4. Для здійснення своєї діяльності центральний контрагент 

використовує рахунки, відкриті в Національному банку України, якщо такі 
розрахунки здійснюються в національній валюті, а також рахунки, відкриті в 
інших банках, у тому числі іноземних, які відповідають критеріям, 
встановленим Національним банком України, якщо такі розрахунки 
здійснюються в іноземній валюті».

З метою спрощення процедури з направлення вільних до розміщення 
коштів централізованих страхових резервних фондів, створених при Моторному 
транспортному страховому бюро України, для придбання облігацій внутрішньої 
державної позики «Військові облігації», запропоновано врахувати нову 
пропозицію, включену до зміненої порівняльної таблиці до другого читання за     
№ 231, такого змісту: 

Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"3. Розділ VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1 
із наступними змінами) доповнити пунктом 112 такого змісту: 

«112. Установити, що на період дії воєнного стану, введеного Указом 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 
2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження 
Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 
лютого 2022 року № 2102-IX, дирекція МТСБУ має право прийняти рішення про 
направлення вільних до розміщення коштів централізованих страхових 
резервних фондів, створених при МТСБУ, для придбання облігацій внутрішньої 
державної позики «Військові облігації».

Також у тексті законопроекту, запропонованого до розгляду у другому 
читанні було здійснено додаткове техніко-юридичне доопрацювання, яке не 
змінило змісту попереднього висновку Комітету, а отже не потребувало внесення 
додаткових поправок народних депутатів України. 

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. Загалом до 
законопроекту надійшло 253 пропозиції та поправки народних депутатів 
України, з яких 61 враховано (в тому числі частково та редакційно), 192 – 
відхилено.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пункту 4 частини 
першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України», частинами другою та шостою статті 118, 



пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», Комітет вирішив:

1. Переглянути висновок Комітету від 7 вересня 2021 року (протокол    
№ 75) до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб 
(реєстр. № 5542-1), врахувавши у таблиці до другого читання викладені вище 
пропозиції, що були подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 
Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та містяться у 
порівняльній таблиці, наданій на засіданні Комітету за №№ 229, 230, 231, 233, 
235, 236 та 240.

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

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. № 5542-1) 
прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними 
правками.

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики – народного депутата України Гетманцева Д.О.

Голосування:
 «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 1.

 Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період 
дії воєнного стану (реєстр. № 7190 від 22.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та інші)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Холодов А.І.

УХВАЛИЛИ: 
Проектом Закону передбачається, зокрема наступне:
вдосконалюються положення щодо оподаткування ПДФО власно 

вирощеної с/г продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного 
податку третьої групи на особливих умовах;

подовжується з трьох до шести місяців період протягом якого платники, 
які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов’язок щодо 
повної подачі звітності після закінчення особливого періоду;

звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на 
територію України в режимі імпорту та звільнення від ПДВ операцій з ввезення 
товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої 
та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%.  При цьому, 



передбачається спрощення процедур митного оформлення таких товарів.
за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки  не нараховується та не сплачується 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової 
нерухомості, в тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких 
ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих 
збройними формуваннями Російської Федерації  та за об’єкти житлової 
нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з збройною 
агресією Російської Федерації.

повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів 
громадянами.

Звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів 
суб’єктами спрощеної системи.

Визначено особливості функціонування митних органів на період воєнного 
часу.

Головне науково-експертне управління у висновку від 22.03.2022 року 
№16/03-2022/56562 висловило щодо нього зауваження і пропозиції.

За результатами обговорення зазначеного законопроекту народними 
депутатами - членами Комітету у відповідності до пункту 4 частини першої 
статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» були 
висловлені пропозиції.

На засіданні було прийнято рішення підтримати законопроект з 
урахуванням наступних пропозицій Комітету:

1)  у підпункті 4 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити текст закону 
новими абзацами такого змісту:

«у пункті 69.2 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого 
змісту:

«камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного 
податку четвертої групи».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-п’ятий вважати відповідно абзацами 
п’ятим-шостим».

2)  у підпункті 4 пункту 1 розділу І законопроекту (зміни до підпункту 
69.22 в тексті законопроекту) викласти в такій редакції:

«69.22. Тимчасово, за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки положення 
статті 266 цього Кодексу застосовуються з урахуванням таких особливостей:

за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової 
нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, 
що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на 
територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської 
Федерації та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для 
проживання у зв’язку з збройною агресією Російської Федерації;



на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується 
та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 
об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у 
власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться 
(велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними 
формуваннями Російської Федерації та за об’єкти житлової нерухомості, що 
стала непридатною для проживання у зв’язку з збройною агресією Російської 
Федерації;

тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, у якому 
припинено або скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, 
затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про 
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні»,  не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості, в тому числі 
їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або 
на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської 
Федерації.  При цьому платники  податку-юридичні особи  протягом шести 
календарних місяців  після  місяця, якому припинено або скасовано воєнний 
стан, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
“Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 24 
лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні, мають право подати уточнюючу 
податкову декларацію, в якій відображаються зміни розміру податкового 
зобов’язання із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за  
відповідний податковий період. Для платників податку - фізичних осіб 
контролюючий орган самостійно обчислює податкове зобов'язання за період з 1 
січня  по  1 березня 2022 року.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово 
окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається 
Кабінетом Міністрів України.

Порядок  визнання об’єктів житлової нерухомості, такими,  що непридатні 
для проживання у зв’язку з збройною агресією Російської Федерації, 
визначається Кабінетом Міністрів України».

3) підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити текст 
законопроекту новим підпунктом такого змісту:

«69.26. На період дії воєнного, надзвичайного стану платники податків 
мають право подавати податкову декларацію та інші документи контролюючому 
органу в паперовій формі».

4) у підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ (щодо доповнення пункту 4 статті 
197 Митного кодексу України) слова «Пропуск через митний кордон України 
та/або випуск відповідно до заявленої мети товарів» замінити словами «Пропуск 
на митну територію України та/або випуск відповідно до заявленої мети на 
митній території України товарів».



5) доповнити підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ тексту закону (щодо змін 
до Митного кодексу України)  новим підпунктом такого змісту:

«914. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, 
надзвичайного стану на території України, декларування товарів, зазначених у 
пункті 41 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України, що ввозяться на митну територію України для вільного обігу може 
здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю 
необхідну інформацію для випуску товарів, відповідно до частини п’ятої статті 
259 Митного кодексу України. При цьому, доставка та пред’явлення цих товарів 
митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, не є 
обов’язковими».

6) доповнити підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ текст законопроекту (щодо 
змін до підпункту 912 розділу ХХІ Митного кодексу України) підпунктом такого 
змісту: 

«6) перебування на обліку в митних органах осіб-нерезидентів відповідно 
до частини першої статті 455 цього Кодексу не вимагається».

7) в розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту 
доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, забезпечити доведення до центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну митну політику, інформації про зареєстрованих 
платників єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та 
юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 
пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України, з метою забезпечення 
виконання підпункту 69.23 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України».

8) у пункті 3 розділу  ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» (щодо змін 
до статті 18 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») 
абзаци два – шість (щодо виробництва спирту етилового денатурованого) 
виключити.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, частини четвертої статті 102, статті 108, частини другої статті 110, 
частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України та пункту 4 
частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України:

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на 
період дії воєнного стану, реєстр. № 7190 від 22.03.2022, поданий народними 
депутатами Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України, 
включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n12009
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n12009


за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану,     
реєстр. № 7190 від 22.03.2022, поданий народними депутатами            
Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами, прийняти за основу і в 
цілому з урахуванням пропозицій комітету, з необхідними техніко-
юридичними правками.

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

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

 Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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