
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. № 8197
(друге читання)

ВИСНОВОК

на проект Закону України про внесення зміни до Митного кодексу 
України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури 

України, внесений народними депутатами України Разумковим Д.О. та 
іншими народними депутатами України (реєстр. № 8197 від 10.11.2022), 

підготовлений до другого читання

12 грудня 2022 року
протокол № 126

Комітет, на своєму засіданні 12 грудня 2022 року (протокол № 126) за 
дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України від 
01.12.2022 № 2816-ІХ), доопрацював проект Закону України про внесення 
зміни до Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної 
інфраструктури України (реєстр. № 8197), який прийнято Верховною Радою 
України за основу 01 грудня 2022 року, з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», надійшло 54 пропозиції від народних депутатів 
України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання, на підставі 
пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України», народними депутатами – членами Комітету була підготовлена 
1 пропозиція, а саме пропозиція за № 4 була подана на розгляд Комітету, 
підтверджена на його засіданні та за результатами голосування на засіданні 
Комітету врахована у таблиці до другого читання. 

Така пропозиція підготовлена на основі правок №№ 5,6, а також включені 
пропозиції народних депутатів, подані до даного проекту Закону про те, що 
дані пільги будуть розповсюджуватись також на товари, які будуть 
переміщуватись (пересилатись) на адреси підприємств, громадян у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях та пропозиції щодо надання 
до 1 травня 2023 року пільг по сплаті ввізного мита на товари, що надаються 
Європейським Енергетичним Союзом безоплатно, як допомога від донорів, та 



за погодженням з центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному 
комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики ввозяться на 
територію України суб’єктами господарювання, що провадять окремі види 
господарської діяльності на ринку електричної енергії (виробництво 
електричної енергії, передача електричної енергії, розподіл електричної 
енергії), які згідно закону підлягають ліцензуванню Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, для цілей відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств 
за встановленими у законопроекті кодами. 

Таким чином, 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, з яких враховано (у тому числі, частково та редакційно) 41 
пропозиція та поправка, відхилено – 14 пропозицій та поправок. 

Враховані пропозиції та поправки спрямовані на: 
1) технічне доопрацювання назви проекту Закону у відповідності до вимог 

законодавчої техніки;
2) економічну доцільність терміну надання пільги – до 1 травня 2023 року.
3) уточнення кодів товарів, на які будуть розповсюджуватись пільги по 

сплаті ввізного мита. 
При підготовці такої правки за основу взято перелік кодів товарів згідно з 

УКТ ЗЕД, визначений у постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 
2022 р. № 1260 «Про внесення змін до переліку товарів (у тому числі 
лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), 
необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з 
постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування 
податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита» та 
включені лише ті товари, які відповідно до мети проекту Закону, повинні 
бути призначені виключно для сприяння відновленню енергетичної 
інфраструктури України, а також доповнено перелік кодами згідно з УКТ 
ЗЕД, за якими класифікуються види акумуляторів, складені на основі інших 
(не тільки літій-іонних) активних компонентів. 

4) поширення пільг на всі категорії суб’єктів господарювання (у т.ч. на 
громадян), а також на товари, що будуть переміщуватись (пересилатись) на 
адреси підприємств, громадян у міжнародних поштових та експрес-
відправленнях; 



5) надання пільг по сплаті ввізного мита на товари (крім товарів за 
товарними позиціями 2203 – 2208, 2401 – 2403 та кодами 2103 90 30 00, 2106 
90, 3824 99 96 20 згідно з УКТЗЕД), що ввозяться на митну територію України 
громадськими об'єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними 
до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх 
безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів 
компенсації) передачі такими особами Збройним Силам України та 
добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії 
України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, 
Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ 
України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим 
формуванням. 

Передбачається, що митне оформлення таких товарів буде здійснюватися 
за спрощеною процедурою, яка визначена у цьому ж законопроекті. 
Встановлена відповідальність за нецільове використання таких товарів або 
порушення вимог, визначених у законопроекті, які необхідно виконати для 
отримання таких податкових пільг;

6) щодо надання до 1 травня 2023 року пільг по сплаті ввізного мита на 
товари, що надаються Європейським Енергетичним Союзом безоплатно, як 
допомога від донорів, та за погодженням з центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в 
електроенергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі 
електроенергетики ввозяться на територію України суб’єктами 
господарювання, що провадять окремі види господарської діяльності на ринку 
електричної енергії (виробництво електричної енергії, передача електричної 
енергії, розподіл електричної енергії), які згідно закону підлягають 
ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, для цілей відновлення та ремонту 
інфраструктури таких підприємств за встановленими у законопроекті кодами

Відхилені пропозиції стосуються пропозицій щодо: 
1) зміни назви проекту Закону;
2) строку дії пільги, що надається положеннями цього законопроекту. 

Пропонується  пільгу надати на період дії в Україні 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, та протягом 6 місяців з дня, 
наступного за днем його припинення чи скасування;

3) визначення окремих категорій суб’єктів ЗЕД, які зможуть скористатись 
пільгою по сплаті ввізного мита (наприклад, лише для суб’єктів 
господарювання, що здійснюють господарську діяльність на ринках 
електричної енергії (виробництво, передача, розподіл електричної енергії), 



природного газу (транспортування, розподіл природного газу), 
централізованого теплопостачання (виробництво, транспортування та 
постачання теплової енергії) та водопостачання й водовідведення, які згідно 
закону підлягають ліцензуванню Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або 
місцевими державними адміністраціями, для цілей відновлення, ремонту чи 
підтримки інфраструктури таких підприємств, місцевих державних 
адміністрацій, для цілей відновлення, ремонту чи підтримки інфраструктури 
таких підприємств, тощо);  

4) кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які не призначені для відновлення 
енергетичної інфраструктури;

5) вимог до особливостей переміщення товарів через митний кордон 
України, на які будуть розповсюджуватись пільги по сплаті ввізного мита 
(наприклад, лише товари, що надаються безоплатно, як допомога від донорів 
або фінансуються донорами, тощо);

6) щодо скасування необхідності письмового декларування товарів, 
сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро, що  
будуть ввозитись громадянами на митну територію України та, відповідно до 
положень цього законопроекту, будуть звільнятись від сплати ввізного мита. 
Натомість пропонується усне декларування.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15, 
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію №4, яка була 
подана у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України».

2. Підтримати редакцію законопроекту, з урахуванням результатів 
обговорення та голосування на засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення зміни до Митного 
кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури 
України, внесений народними депутатами України Разумковим Д.О. та 
іншими народними депутатами України (реєстр. № 8197 від 10.11.2022), 
прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними правками у прийнятій редакції назви Закону України «Про 
внесення зміни до Розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" 
Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної 
інфраструктури України».

4. Доповідачем 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. 

Додаток: порівняльна таблиця до другого читання на 34 аркушах.

Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 


