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Flash Report

20 березня Верховна Рада України прийняла у першому читанні 
законопроект «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово 
окупованій території України» (надалі – Законопроект).

У випадку остаточного прийняття цього Законопроекту, він матиме 
суттєві наслідки для бізнесу.

Відповідно до Законопроекту, територія Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополь визнається тимчасово окупованою територією. 
Положення цього Законопроекту багато в чому є доволі неоднозначними, 
проте у випадку його прийняття,  він вводитиме спеціальний правовий 
режим для вказаної території, який передбачатиме, зокрема, таке:

• обмеження свободи пересування на окупованій території;

• правочини щодо нерухомого майна, укладені з порушенням 
законодавства України, вважатимуться недійсними з моменту 
укладення;

• набуття права власності на майно допускатиметься лише у разі 
спадкування;

• заборону на зайняття будь-якою господарською діяльністю 
(підприємницькою та некомерційною), якщо вона підлягає 
державному регулюванню (ліцензування, отримання дозвільних 
документів, сертифікація тощо), та/або на організацію транспортних 
сполучень, здійснення грошових переказів чи фінансування вказаних 
видів діяльності. Така заборона поширюватиметься також і на 
пов’язаних осіб.

Крім того, Законопроект встановлює поняття «колабораційна
діяльність», тобто умисне, добровільне співробітництво з окупаційною 
державою або її представниками на шкоду інтересам України. Така 
діяльність вважатиметься державною зрадою і тягнутиме за собою 
кримінальну відповідальність (до 10 років позбавлення волі). 

Очікується, що Законопроект  може бути остаточно прийнятий 25 
березня. Ми продовжимо інформувати Вас щодо розвитку подій у цій 
сфері. PwC також організує семінар для клієнтів як тільки Законопроект 
буде прийнятий.
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Дане повідомлення підготовлене відділом податкових 
та юридичних послуг PwC в Україні. Матеріали цього 
повідомлення надані для інформування і не можуть 
вважатися комплексним аналізом окремих викладених у 
ньому питань. Рекомендуємо звернутися за 
професійною консультацією з конкретного питання, 
перш ніж прийняти рішення про доцільність яких-небудь 
дій. PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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