
До реєстр. № 7440 від 07.06.2022

ВИСНОВОК
на проект Закону України

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо користування водними ресурсами протягом дії 

воєнного стану в Україні
(реєстр. № 7440 від 07.06.2022)

25 липня 2022 року
протокол №106

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 25 липня 2022 року (протокол №106) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо користування водними ресурсами 
протягом дії воєнного стану в Україні (реєстр. № 7440 від 07.06.2022), поданий 
народним депутатом України Аллахвердієвою І. В. та іншими народними 
депутатами.

Проектом Закону вносяться зміни до Податкового кодексу України, якими 
пропонується встановити виняток із правила, визначеного підпунктом 255.11.15 
пункту 255.11 статті 255 Податкового кодексу України щодо того, що за 
відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із 
встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за 
весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне 
використання, для випадків користування водними ресурсами без дозволу на 
спеціальне водокористування для задоволення потреб населення в порядку 
централізованого водопостачання протягом дії воєнного стану в Україні та 12 
календарних місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. 

Також пропонується внести зміни до пункту 6 частини третьої статті 110 
Водного кодексу України та абзацу другого частини другої статті 65 Кодексу 
України про надра стосовно скасування відповідальності за користування 
водними ресурсами без дозволу на спеціальне водокористування для задоволення 
потреб населення в порядку централізованого водопостачання протягом дії 
воєнного стану в Україні та 12 календарних місяців з дня припинення чи 
скасування воєнного стану в Україні.

Головне науково експертне управління у висновку від 25.07.2022 № 16/03-
2022/120912 висловило щодо поданого законопроекту зауваження та пропозиції. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 
від 28.06.2022 № 11230-03-3/13646 підтримує законопроект із зауваженнями 
щодо необхідності перенесення запропонованих змін до Податкового кодексу 
України, які носять тимчасовий характер, у пункт 69 підрозділу 10 розділ ХХ 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України, яким встановлено 
особливості справляння податків і зборів на період воєнного стану на території 
України. 

Міністерство розвитку громад та територій України у листі від 14.07.2022 
№7/11/6635-22 підтримує законопроект із застереженнями щодо його дії в часі.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України листом від 
14.06.2022 №25/1-12/7530-22 7/11/6635-22 надані зауваження та пропозиції до 
законопроекту. 

Державне агентство водних ресурсів України листом від 17.06.2022 
№ 2071/3/4/11-22 надано пропозиції до законопроекту. 

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 
природокористування рішенням від 22 червня 2022 року № 128/1 рекомендує 
законопроект прийняти за основу з урахуванням наданих у рішенні пропозицій.

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

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

та інших законодавчих актів України щодо користування водними ресурсами 
протягом дії воєнного стану в Україні (реєстр. №  7440 від 07.06.2022), поданий 
народним депутатом України Аллахвердієвою І.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 та інших законодавчих актів України щодо 
користування водними ресурсами протягом дії воєнного стану в Україні (реєстр. 
№  7440 від 07.06.2022), поданий народним депутатом України 
Аллахвердієвою І. 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 читання з урахуванням поправок і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи.  

3. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з 
питань тарифного та нетарифного регулювання, народного депутата України 
Аллахвердієву І.В. 

Голова Комітету                                                              Д.О. Гетманцев 
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