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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07 

                                          
Протокол № 68

 
                                                                                                        19 травня 2021 р.

 14.30 год.
                                                                      (у режимі відеоконференції)

                                                
Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,

 аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І., 
Василевська-Смаглюк О.М., Горват Р.І., Володіна Д.А., Воронько О.Є., 
Заблоцький М.Б., Ковальчук О.В., Кулініч О.І., Ніколаєнко А.І., Іванчук А.В.,  
Железняк Я.І., Діденко Ю.О., Герега О.В., Колісник А.С., Ковальов О.І., 
Кінзбурська В.О., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Марусяк О.Р., Мотовиловець 
А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І.,  Шкрум 
А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Солод Ю.В., 
Палиця І.П., Козак Т.Р.
ЗАПРОШЕНІ:
Голова Фонду державного майна України Сенниченко Д.В.
Заступники Голови Фонду державного майна України Кудін Д.І. та Бєлова Ю.В.
Заступник Міністра фінансів України Драганчук Ю.О.
Заступник Голови Національного банку України  Сологуб Д.Р.
Голова Державної фіскальної служби України Мельник В.І.
Начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами ДФСУ 
Ткаченко В.М. 
Представники страхового ринку.

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П. вести підрахунок голосів доручено члену Комітету Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про страхування (реєстр. № 5315 від 29.03.2021, н.д. Гетманцев 
Д.О. та ін.)
2. Проект Закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону 
України "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України 



2

"Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної 
галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного 
періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва 
(реєстр. № 5301 від 24.03.2021, н.д. Мотовиловець А.В. та ін.), друге читання.
3. РІЗНЕ.

-     затвердження графіку засідань Комітету на червень 2021 року:
- затвердження рішення Комітету про результати заслуховування  

представників  МФУ, ДПС України, ДФС України, за участю ДБР, ОГПУ, СБУ, 
МВС та Національної поліції України щодо боротьби з незаконним обігом 
алкогольної продукції в Україні від 13 травня 2021 року;

- затвердження рішення Комітету про результати заслуховування Голови 
Фонду державного майна України Сенниченка Дмитра Володимировича щодо 
впровадження норм Закону України від 5 грудня 2019 року № 354-IX «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної 
схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та 
прозорості реалізації майна» від 25 лютого 2021 року. 

Порядок денний затверджено.
1. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про страхування (реєстр. № 5315 від 29.03.2021, н.д. 
Гетманцев Д.О. та ін.)

Доповідач: голова підкомітету Аллахвердієва Ірина Валеріївна 

В обговоренні питання взяли участь: Сологуб Д.Р., Южаніна Н.П., Железняк Я.І., 
представники страхового ринку, також Голова Комітету Гетманцев Д.О. дав 
доручення голові підкомітету Аллахвердієвій І.В. створити робочу групу та 
провести засідання робочої групи в рамках підготовки проекту Закону про 
страхування (реєстр. № 5315) до другого читання.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про страхування (реєстр. № 5315 від 29.03.2021), 

внесений народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими, 
включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», прийняти його за основу.

2. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України 
Аллахвердієву І.В. (розгорнуте рішення Комітету додається)

Голосування: 
«за» - 25, «проти» - немає, «утримався» -3.

Рішення прийнято.



3

2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" 
Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону 
України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки 
літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям 
перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного 
виробництва (реєстр. № 5301 від 24.03.2021, н.д. Мотовиловець А.В. та ін.), 
друге читання.

Доповідач: народний депутат України Мотовиловець Андрій Вікторович 

В обговоренні питання взяли участь: Драганчук Ю.О., Южаніна Н.П., Железняк 
Я.І., Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ:  
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції за №№ 2,8, які були 

подані у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України".

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики до розгляду Комітетом, 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 змін до розділу II 
"Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу 
України та Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо 
підтримки літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським 
авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків 
вітчизняного виробництва  (реєстр. № 5301) в редакції назви законопроекту, 
запропонованій до другого читання - «Про внесення зміни до розділу XXІ 
"Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо 
продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для 
використання літаків вітчизняного виробництва», прийняти в другому 
читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Мотовиловця А.В. - 
члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голосування: 
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» -2.

Рішення прийнято.
3. РІЗНЕ.

1) затвердження графіку засідань Комітету на червень 2021 року:
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червень
2021

02.06.2021 (пленарний тиждень)
09.06.2021 (робота в комітетах)
16.06.2021 (пленарний тиждень)

Затверджено.

 2) затвердження рішення Комітету про результати заслуховування  
представників  МФУ, ДПС України, ДФС України, за участю ДБР, ОГПУ, СБУ, 
МВС та Національної поліції України щодо боротьби з незаконним обігом 
алкогольної продукції в Україні від 13 травня 2021 року.

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Гетманцев Д.О., Мельник В.І., 
Ткаченко В.М.

УХВАЛИЛИ:  
1. Визнати незадовільною роботу щодо протидії незаконному обігу 

алкогольної продукції в державі.
2. Рекомендувати Державній податковій службі України:
посилити контроль за діяльністю суб’єктів господарювання з виробництва 

спирту, виробників алкогольної продукції (в тому числі згідно додатку 2) 
шляхом підвищення кваліфікації представників органів ДПС України на 
акцизних постах, їх систематичної ротації, проведення аналізу діяльності 
підприємств з виробництва спирту, виробників алкогольної продукції з питань 
понесених ними витрат сировини, води, електроенергії, виробленої продукції 
(виробниками алкогольної продукції на основі обсягів продажу виробників 
спирту), показників витратомірів, скляних пляшок та ін.;

 провести перевірки діяльності суб’єктів господарювання з виробництва 
спирту, виробників алкогольної продукції (в тому числі згідно додатку 2), 
виявити та припинити факти незаконної діяльності, в тому числі реалізації 
продукції виробниками за відсутності акцизних марок або з підробленими 
акцизними марками; 

провести перевірки та припинити реалізацію нелегальної алкогольної 
продукції через роздрібні торгівельні точки, зокрема реалізації продукції за 
відсутності акцизних марок або з підробленими акцизними марками (у тому 
числі згідно додатку 3);

Інформацію про результати виконання пункту 2 цього Рішення надати 
в розрізі кожного виробника спирту, алкогольної продукції, роздрібної 
торгівельної точки  про вжиті податковим органом контрольно-перевірочні 
заходи, результати таких заходів, анульовані ліцензії, проведенні 
донарахування, передані матеріали до податкової міліції (копії таких листів) 
і т.ін.

3. Рекомендувати Державній фіскальній службі України:
за результатними опрацювання отриманих від ДПС України матеріалів та 

виявлених самостійно порушень у сфері виробництва та обігу підакцизних 
товарів по додатках № 2 та № 3, вжити заходів відповідно до Кримінального 
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процесуального кодексу України та припинити незаконне виробництво спирту, 
алкогольної продукції, реалізації нелегальної алкогольної продукції 
виробниками та суб’єктами роздрібної торгівлі, в тому числі, що здійснюється 
через мережу Інтернет (мобільних додатків Viber, WhatsApp, Telegram та ін.) з 
доставкою через операторів поштового зв’язку (у тому числі згідно додатку                     
№ 4);

забезпечити дотримання процедури знищення незаконно виготовленої 
алкогольної продукції та спирту, передбаченої постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.08.1998 № 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки 
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і 
розпорядження ним».

  Інформацію про результати роботи надати в розрізі кожного 
виробника спирту, алкогольної продукції, роздрібної торгівельної точки  про 
вжиті податковою міліцією заходи,  вилучені товарно-матеріальні цінності, 
знищена незаконно виготовлена алкогольна продукція та спирт, 
зареєстровані кримінальні провадження, передані матеріали до суду, 
винесені обвинувальні вироки, суми завданих, відшкодованих збитків до 
бюджету і т.ін. 

4. Рекомендувати Державній податковій службі України та Державній 
фіскальній службі України ініціювати притягнення до адміністративної 
відповідальності суб’єктів, які провадять нелегальну торгівлю алкогольною 
продукцією, в т.ч. на ринках та через роздрібні мережі (в т.ч. магазинах, кіосках, 
пересувних об’єктах торгівлі) з порушенням порядку провадження 
господарської діяльності відповідно до статей 164, 164-5 КУпАП;

5. Рекомендувати керівникам Державної податкової служби України та 
Державної фіскальної служби України провести перевірку фактів викладених в 
мотивувальній частині цього Рішення щодо невиконання посадовими, 
службовими особами своїх функціональних обов’язків у боротьбі з нелегальним 
ринком алкогольних напоїв.

 6. Рекомендувати Голові Державної фіскальної служби України                
Мельнику В.І. надати до Комітету інформацію щодо виявлених, вилучених 
підрозділами податкової міліції спирту, алкогольних напоїв протягом січня-
травня 2021 року у розрізі суб’єктів, в яких вилучені такі підакцизні товари, та 
суб’єктів, яким такі товари передані на відповідальне зберігання, підстав для 
передачі вилучених підакцизних товарів на відповідальне зберігання.

7. Попередити посадових осіб ДПС України та ДФС України про 
невідворотність настання відповідальності за невиконання покладених 
посадових обов’язків в сфері боротьби з незаконним виробництвом та обігом 
спирту та алкогольних напоїв.   

8. Керівникам Державної податкової служби України та Державної 
фіскальної служби України забезпечити належне представництво ДПС України 
та ДФС України на засіданнях Комітету.

Інформацію про виконання цього рішення просимо в установленому 
порядку надати Комітету до 15 червня 2021 року, а в подальшому про 
виконання пунктів 2, 3 та 4 цього Рішення щомісяця до 15 числа наступного 
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періоду 2021 року та бути готовим доповісти на засіданні Комітету. (розгорнуте 
рішення Комітету з додатками додається)

Голосування: 
«за» - 22, «проти» - немає, «утримався» -немає.

Рішення прийнято одноголосно.

3) затвердження рішення Комітету про результати заслуховування Голови 
Фонду державного майна України Сенниченка Дмитра Володимировича щодо 
впровадження норм Закону України від 5 грудня 2019 року № 354-IX «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної 
схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та 
прозорості реалізації майна» від 25 лютого 2021 року. 

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Холодов А.І. Железняк 
Я.І., Сенниченко Д.В., Ковальов О.І., Мотовиловець А.В., Іванчук А.В., Марусяк 
О.Р.

УХВАЛИЛИ:  
Перенести прийняття рішення щодо даного питання після 01.07.2021. 

Заступнику Голови Комітету Холодову А.І. провести засідання круглого столу 
на наступному тижні щодо даної тематики.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                   Мотовиловець А.В.
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