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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

ВИСНОВОК
до проекту Закону України

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо підтримки деяких категорій осіб, постраждалих 

внаслідок збройної агресії російської федерації проти України
реєстр. № 7441-2 від 22.06.2022

30 червня 2022 року
протокол № 104

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 30 червня 2022 року (протокол № 104) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо підтримки деяких категорій осіб, 
постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 
(реєстр. № 7441-2 від 22.06.2022), внесений народними депутатами України   
Чорним Д.С. та Нестеренком К.О.

Законопроект № 7441-2 спрямований на підтримку позичальників, майно 
яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської 
федерації проти України.

Цей законопроект є альтернативним до проектів законів України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо підтримки позичальників, які втратили майно у зв’язку з веденням 
бойових дій (реєстр. № 7441 від 07.06.2022) та про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки 
позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок 
збройної агресії російської федерації проти України (реєстр. № 7441-1 від 
14.06.2022). Текст законопроекту значною мірою повторює текст законопроекту 
№ 7441-1. Основні відмінності законопроекту № 7441-2 від законопроекту             
№ 7441-1 передбачають:

1) звільнення від оподаткування військовим збором та податком на доходи 
фізичних осіб доходи (у вигляді вартості успадкованого майна) спадкоємців 
загиблих працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та 
працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 
служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 
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працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної 
охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань 
та інших осіб, які загинули захищаючи державу від збройної агресії російської 
федерації під час виконання ними обов’язків військової служби або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язків військової служби;

2) встановлення, що у період дії в Україні воєнного стану та протягом 
дванадцяти місяців після дня його припинення або скасування заборгованість за 
кредитами загиблих працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та 
працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 
служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 
працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної 
охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань 
та інших осіб, які загинули захищаючи державу від збройної агресії російської 
федерації під час виконання ними обов’язків військової служби або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язків військової служби, 
підлягає прощенню (анулюванню) кредитодавцем у визначеному нормативно-
правовими актами Національного банку України строки та порядку.

Законопроектом також передбачається, що прощенню (анулюванню) для 
зазначених категорій осіб підлягають основна сума кредиту, відсотки, комісії та 
інші платежі за відповідним кредитним договором за такими кредитами: 

споживчі кредити;
кредити предметом договору якого є нерухоме майно (квартира або майнові 

права на квартиру) загальна площа якого не перевищує для квартири 140 
квадратних метрів, для житлового будинку - 250 квадратних метрів, та яке є 
єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;

кредити предметом договору якого є єдиний автомобіль сім’ї позичальника, 
робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 сантиметрів.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку № 16/03-2022/103736 від 28.06.2022 висловлює зауваження до 
законопроекту.

Національний банк України у своєму листі № 18-0010/41712 від 
16.06.2022 висловлює підтримку законопроекту № 7441-1.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями частини третьої статті 
93, статей 100, 108, 110, 111, 114 Закону України "Про Регламент Верховної Ради 
України", Комітет вирішив:

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

України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки деяких категорій 
осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 
(реєстр. № 7441-2 від 22.06.2022), внесений народним депутатом України Чорним 
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Д.С. та Нестеренком К.О., включити до порядку денного сьомої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання;

2) розглянути в сесійному засіданні проект Закону України про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
підтримки деяких категорій осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії 
російської федерації проти України (реєстр. № 7441-2 від 22.06.2022), внесений 
народним депутатом України Чорним Д.С. та Нестеренком К.О., одночасно з 
проектом Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили 
майно у зв’язку з веденням бойових дій (реєстр. № 7441 від 07.06.2022), внесеним 
народним депутатом України Разумковим Д.О. та іншими народними депутатами 
України, та альтернативним до нього проектом Закону України про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень 
внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (реєстр. № 7441-1 
від 14.06.2022), внесеним народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та 
іншими народними депутатами України.

3) за наслідками розгляду в сесійному засіданні прийняти одне з рішень, 
передбачених частиною 1 статті 114 Закону України "Про Регламент Верховної 
Ради України", щодо проекту Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки деяких 
категорій осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 
проти України (реєстр. № 7441-2 від 22.06.2022), внесений народним депутатом 
України Чорним Д.С. та Нестеренком К.О.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного 
депутата України Гетманцева Д.О.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2022/105329 від 30.06.2022


