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                                                                                             4         грудня    2019 р.  

 

вул. Липська, 3 

14.15 год. 

 

ГОЛОВУЄ  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.  

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Бєлькова О.В., Васильченко Г.І., 

Діденко Ю.О., Дубінський О.А., Железняк Я.І., Горват Р.І., Холодов А.І., 

Аллахвердієва І.В., Воронько О.Є., Заблоцький М.Б., Ніколаєнко А.І., 

Кінзбурська В.О., Колісник А.С., Ковальов О.І., Ковальчук О.В., Козак Т.Р.,  

Кулініч О.І., Леонов О.О., Рєпіна Е.А.,  Устенко О.О.,  Сова О.Г., Палиця І.П., 

Петруняк Є.В., Южаніна Н.П. 

 ВІДСУТНІ: Василевська-Смаглюк О.М., Герега О.В.,  Володіна Д.А., Ляшенко 

А.О., Марусяк О.Р., Солод Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Овчаренко В.П. представник Міністерства фінансів України 

Доманський О.В. 

 

заступник  директора Департаменту – начальник 

управління координації роботи з вдосконалення 

податкової системи  Департаменту 

методологічної та нормотворчої роботи  ДПС 

Лещенко Р.С. представник CLC 

Туренко О.М. представник CLC 

Дунаєв І.Р. Голова Міжнародної асоціації EMG 

Хоменко В.О. Українська асоціація виробників тютюнових 

виробів «Укртютюн» 

Ющенко Ю.В.  АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» 

Поляков М.Й. ПрАТ «Філіп Морріс Україна»  

Самоляк М.В. ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 

Новосад В.В. ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» 

Когут О.Ю. представник від Київстар 

Фреюк А.Т. представник від Київстар 



 

 Помічники-консультанти народних депутатів – членів Комітету, ЗМІ та інші 

присутні. 

 

Порядок денний засідання Комітету затверджено. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які 

засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю (реєстр № 2439 від 

14.11.2019, н.д. Діденко Ю.О., Марченко Л.І., Гетманцев Д.О.) 

2. Заслуховування заступника Голови Державної фіскальної служби 

України Білана Сергія Васильовича з наступних питань: 

- запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері 

виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 

- роботи, пов’язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, 

переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв та  тютюнових виробів (в т.ч. 

збут алкогольних напоїв через мережу Інтернет); 

- роботи з вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів в 2019 році, їх зберігання та подальшої утилізації. 

 

І. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які 

засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю (реєстр № 2439 від 

14.11.2019, н.д. Діденко Ю.О., Марченко Л.І., Гетманцев Д.О.) 

Доповідач: Діденко Юлія Олександрівна    

Народний депутат України 

 

В обговоренні питання взяли участь: Бєлькова О.В., Железняк Я.І., Южаніна 

Н.П., Ковальчук О.В. 

Ліціс А. громадська організація "Всеукраїнська 

організація "Українське товариство сліпих" 

Кобялко В.Г. експерт Асоціації міст України. 

Вербов Сергій координатор ЄБА 

Остапюк В. представник «УКРВОДКА» 

Артемчук Н.О. представник Європейської Бізнес Асоціації 
Котенка В.А. представник Європейської Бізнес Асоціації 
Михайловська С.В. представник Європейської Бізнес Асоціації 
Копиловський О. телеканал ZIK 

Гільді Сергій телеканал ZIK 

Русаліна Л.В Президент компанії «ПЕСТРУС» 

Назаренко В.В. радник голови ГО "Всеукраїнська організація 

Союз осіб з інвалідністю"  



УХВАЛИЛИ:   

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих 

умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими 

об'єднаннями осіб з інвалідністю (реєстр. № 2439), прийняти за основу та в 

цілому з урахуванням пропозиції Комітету щодо заміни в абзаці дев’ятому 

розділу І законопроекту цифр “2022” цифрами “2025”. 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата України 

Гетманцева Д.О. 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від першого заступника Голови Комітету 

Железняка Я.І. рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку 

денного другої сесії дев’ятого скликання проект закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та 

спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, реєстр. № 2524 від 04.12.2019. 

 

Голосування: «за» - одноголосно. 

Прийнято. 

2. СЛУХАЛИ:   

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету доповідача по другому 

питанню Білана С.В. заслухали інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. 

щодо негативної діяльності ДФС пов’язаної з боротьбою з незаконним 

виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв та  тютюнових 

виробів. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Бєлькова О.В., Устенко О.О. 

УХВАЛИЛИ:   

При заслуховуванні на засіданні Комітету Верховної Ради України з 

питань фінансів, податкової та митної політики 13 листопада 2019 року 

інформації Голови Державної податкової служби Верланова С.О. народні 

депутати України – члени Комітету порушили ряд питань щодо реалізації 

державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального.  

Зокрема, щодо продажу підакцизних товарів через мережу Інтернет, 

знищення вилучених фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів, запровадження системи дієвого контролю за переміщенням 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виведення з тіньового обігу обсягів 

виробленого спирту етилового. 



Відповідні листи було направлено Прем’єр-міністру України Гончаруку 

О.В. та Першому заступнику Голови Державної фіскальної служби України 

Білану С.В. 

У зв’язку з тим,   що в день проведення засідання Комітету 4 грудня 2019 

року,  пана Білана С.В. було звільнено з займаної посади, члени Комітету мали 

можливість лише обговорювати наявну у них інформацію та ознайомитися з 

матеріалами,   наданими Державною фіскальною службою України щодо стану 

організації заходів по протидії незаконному обігу спирту, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів.    

Проаналізувавши надану інформацію щодо результатів роботи 

податкової міліції з протидії незаконному обігу та незаконній інтернет торгівлі 

підакцизними товарами, а також стану організації заходів щодо поводження з 

вилученими підакцизними товарами, народні депутати України – члени Комітету 

відмітили, що даний звіт про здобутки в протидії нелегальному обігу не 

відповідає дійсності та доручили секретаріату Комітету виписати рішення 

Комітету по даному питанню для затвердження його на наступному засіданні 

Комітету. 

 

Прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                                                    Гетманцев Д.О. 

 

  

 

Секретар Комітету                                                          Палиця І.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


