
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 лютого 2022 р.                                                             № 114/3

Про проект Закону України                                                                                
(реєстр. № 6459)                                                                               

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону 
України про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України у зв’язку із запровадженням 
спеціального режиму господарської діяльності на території пріоритетного 
розвитку у Донецькій та Луганській областях (реєстр. № 6459 від 
22.12.2021), внесений народними депутатами України Рєпіною Е.А., 
Гетманцевим Д.О., Бондаренком О.В., Бакунцем П.А., Шаховим С.В. та 
іншими. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, 
запропоновані законопроектом зміни направлені на реалізацію відповідних 
заходів стимулювання, що передбачаються у зв’язку із запровадженням 
спеціального режиму господарської діяльності на території пріоритетного 
розвитку у Донецькій та Луганській областях відповідно до Закону України 
«Про запровадження спеціального режиму господарської діяльності на 
території пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях».

Законопроектом передбачається внести зміни до Податкового 
кодексу України якими, тимчасово, протягом строку дії спеціального 
режиму господарської діяльності на території пріоритетного розвитку у 
Донецькій та Луганській областях, пропонується запровадження 
особливостей оподаткування для платників податків – резидентів території 
пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях, основним 
видом діяльності яких є діяльність у переробній промисловості (група 10, 
клас 11.06, 11.07, група 11, група 13 – 18, група 20 – 27, клас 29.3 група 29, 
клас 30.1 – 30.4, 30.92, 30.99 група 30, група 31 - 33 секції С КВЕД ДК 009-
2010), питома вага доходу, отриманого від реалізації продукції власного 
виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу 
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протягом звітного періоду становить понад 90 відсотків, сума річного 
доходу (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами 
бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує 150 
мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників протягом 
звітного періоду становить не менше 10 осіб.

Для таких резидентів території пріоритетного розвитку 
передбачається звільнення:

- з моменту набуття статусу резидента від оподаткування податком 
на прибуток (на 5 або 10 років в залежності від місцезнаходження 
резидента);

- від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення 
на митну територію устаткування, обладнання та комплектуючих до них за 
виключним переліком товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, що 
ввозяться виключно для використання у власній виробничій діяльності 
платником податку – резидентом території пріоритетного розвитку;

- від оподаткування рентною платою за спеціальне використання 
води.

Також для резидентів місцезнаходження яких є території  окремих 
територіальних громад, прилеглих до тимчасово окупованих територій 
передбачається:

- звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції 
з постачання на митній території України товарів власного виробництва 
(лише для платників у яких річний дохід не перевищує 40 млн.грн.);

- надання права органам місцевого самоврядування встановлювати 
пільгові ставки земельного податку в розмірі, не меншому ніж 50% розміру 
податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 Податкового кодексу 
України та встановлювати пільговий розмір орендної плати за землі 
державної та комунальної власності у розмірі, не меншому ніж 50% 
мінімального розміру орендної плати, обчисленої відповідно до пункту 
288.5 статті 288 Податкового кодексу.

Міністерство юстиції зауважило, що оскільки законопроект є 
системно пов’язаним із проектом Закону України про запровадження 
спеціального режиму господарської діяльності на території пріоритетного 
розвитку у Донецькій та Луганській областях (реєстр. № 6403 
від 07.12. 2021), та проектом Закону України про внесення змін до пункту 
4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу 
України у зв’язку із запровадженням спеціального режиму господарської 
діяльності на території пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській 
областях (реєстр. № 6460 від 22.12.2021), він повинен розглядатися і 
набирати чинності одночасно з цими законами.

Законопроект підтримується Міністерством з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України та Міністерством аграрної 
політики та продовольства України, не підтримується Міністерством 
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розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів України та 
Державною податковою службою України.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 
його положень не потребує додаткових видатків з Державного бюджету 
України понад видатки, які необхідні для реалізації проекту Закону України 
про запровадження спеціального режиму господарської діяльності на 
території пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях.

Міністерство фінансів України та Державна податкова служба 
України зауважили, що до законопроекту не надані фінансово-економічні 
розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття втрат бюджету.

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону України 
про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України у зв’язку із запровадженням спеціального 
режиму господарської діяльності на території пріоритетного розвитку у 
Донецькій та Луганській областях (реєстр. № 6459 від 22.12.2021), внесений 
народними депутатами України Рєпіною Е.А., Гетманцевим Д.О., 
Бондаренком О.В., Бакунцем П.А., Шаховим С.В. та іншими, за 
результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення направити Комітету з питань фінансів, податкової та 
митної політики.

Голова Комітету     О. БОНДАРЕНКО

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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