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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 № 70

 
                                                                                                        9 червня 2021 р.

 11.00 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., Воронько 
О.Є., Володіна Д.А., Железняк Я.І.,  Діденко Ю.О., Дубінський О.А., Заблоцький 
М.Б., Герега О.В., Іванчук А.В.,   Ковальчук О.В.,  Кінзбурська В.О., Ковальов 
О.І., Кулініч О.І., Ляшенко А.О., Леонов О.О., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., 
Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Ніколаєнко А.І.,  Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов 
А.І., Шкрум А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Василевська-Смаглюк О.М.,  
Горват Р.І., Козак Т.Р., Колісник А.С., Палиця І.П., Солод Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Народний депутат України Макаров О.А.
Заступник Міністра фінансів України Драганчук Ю.О.
В.о. Голови ДПС України Олейніков Є.В.
Заступник Голови НБУ Матузка Я.В.
Заступник Голови ФГВФО Новіков В.В.
Заступник Голови правління АТ „Ощадбанк” Тютюн А.О.
Директор Департаменту методології ДПС України Куц М.О.
Директор директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції 
України Олійник О.М.
Перший заступник Голови ДМС України Бережнюк І.Г. 
В.о. директора Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних 
правил ДМС України Калинович О.О.
Директор департаменту Міністерства фінансів України Максименко Л.П.
Представник від Європейської бізнес асоціації Лазарєв Олександр.

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П. вести підрахунок голосів доручено члену Комітету Мотовиловцю А.В.
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Доручення Голови Комітету:
1. Голові підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної 

стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав 
споживачів фінансових послуг Іванчуку А.В. провести засідання підкомітету з 
метою доопрацювання законопроектів реєстр. №№ 4367 та 4546 задля винесення 
їх на наступне засідання Комітету;

2. Голові підкомітету з питань організації та оподаткування грального 
бізнесу Марусяку О.Р. підготувати до розгляду на засіданні Комітету 
законопроект реєстр. № 2713-д.

Голова Комітету повідомив членам Комітету про створення робочої групи 
під головуванням першого заступника Голови Комітету Железняка Я.І. для 
підготовки до розгляду законопроекту реєстр. № 5600 та запросив всіх бажаючих 
долучитися до участі в ній.

Народний депутат України Южаніна Н.П. звернулася з проханням 
включити до порядку денного наступного засідання Комітету законопроект 
реєстр.№ 5516.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо набуття 
акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" статусу учасника 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. 5542 від 21.05.2021, Кабінет 
Міністрів України).

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. 
№ 5542-1 від 28.05.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.).
2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
приведення у відповідність кодів УКТЗЕД (реєстр. № 5053 від 09.02.2021, 
Кабінет Міністрів України).
3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
запровадження продажу заставного майна боржника через систему електронних 
торгів) (реєстр. № 5483 від 12.05.2021, н.д. Ковальов О.І.).
4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування операцій з постачання окремих видів продукції тваринництва 
(реєстр. № 5425 від 26.04.2021, н.д. Мотовиловець А.В. та ін.).

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання окремих видів 
товарів (реєстр. № 5425-1 від 11.05.2021, н.д. Ковальов О.І. та ін.).

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
ставки податку на додану вартість з операцій з постачання харчових продуктів, 
що мають істотну соціальну значущість (реєстр. № 5425-2 від 13.06.2021, н.д. 
Заблоцький М.Б. та ін.).

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання 
окремих видів сільськогосподарської продукції, доопрацьований в Комітеті.
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5. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання 
постанов про накладення штрафу за порушення митних правил (реєстр. № 4532 
від 21.12.2020, Кабінет Міністрів України), друге читання.

Законопроекти,  з підготовки яких комітет не є головним
6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та 
Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації 
контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного 
декларування товарів (реєстр. № 5420 від 23.04.2021, Президент України).
7. РІЗНЕ:

- затвердження рішення Комітету за результатами заслуховування 
представників  Мінфіну, ДПС, ДФС, Держмитслужби, Офісу Генерального 
прокурора, ДБР, СБУ, МВС та Національної поліції України щодо боротьби з 
незаконним виробництвом і обігом тютюнових виробів в Україні.

Порядок денний затверджено.

1. Затвердження рішення Комітету за результатами заслуховування на 
засіданні Комітету 2 червня 2021 року першого заступника Голови ДПС України 
Рубан Н.І. та першого заступника Голови ДМС України Бережнюка І.Г. щодо 
боротьби з незаконним виробництвом і обігом тютюнових виробів в Україні.

УХВАЛИЛИ:  
1. Визнати незадовільною роботу щодо боротьби з незаконним 

виробництвом і обігом тютюнових виробів в Україні.
2. Рекомендувати Міністерству фінансів України надати до Комітету 

результати виконання щодо кожного пункту Плану заходів з реалізації Стратегії 
у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період 
до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 
січня 2020 р. № 128.

3. Рекомендувати Державній податковій службі України провести 
перевірки:

3.1. виробників тютюнових виробів, продукція яких реалізовується з 
порушенням вимог законодавства (у тому числі згідно додатку 1), суб’єктів 
господарювання, що здійснюють реалізацію тютюнових виробів через роздрібні 
торгівельні точки щодо дотримання ними законодавства з питань виробництва 
та обігу підакцизних товарів, здійснення розрахункових операцій, ведення 
касових операцій (повноти відображення обсягів продажів через реєстратори 
розрахункових операцій), визначення фактичних залишків продукції та їх 
співставності з показниками обліку та звітності, в тому числі вказаних за даними 
РРО в режимі попереднього програмування залишків з метою виявлення 
необлікованої продукції та припинення незаконної діяльності; 

3.2. магазинів безмитної торгівлі та їх утримувачів на предмет 
дотримання законодавства з питань оподаткування і роздрібної торгівлі під час 
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реалізації в таких магазинах тютюнових виробів, алкогольних напоїв, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах; 

3.3. щодо повноти, достовірності та актуальності внесеної виробниками 
тютюнових виробів інформації до Єдиного державного реєстру обладнання для 
промислового виробництва сигарет та цигарок;

3.4. та припинити незаконну стихійну торгівлю тютюнових виробів, (у 
тому числі згідно додатку 2). 

Інформацію про результати виконання пункту 3 цього Рішення 
надати в розрізі кожного виробника тютюнових виробів, суб’єкта 
господарювання, що здійснює реалізацію тютюнових виробів, місце 
стихійної торгівлі про вжиті податковим органом контрольно-перевірочні 
заходи, результати таких заходів, анульовані ліцензії, проведенні 
донарахування, передані матеріали до податкової міліції, інших 
правоохоронних органів (копії таких листів) і т.ін.;

4. Рекомендувати Державній митній службі України:
4.1. провести перевірки магазинів безмитної торгівлі та їх утримувачів на 

предмет дотримання законодавства з питань митної справи, в тому числі з питань 
дотримання митного законодавства щодо оформлення тютюнових виробів, 
алкогольних напоїв, рідин, що використовуються в електронних сигаретах під 
час їх реалізації. Повідомити Комітет про запланований початок проведення 
відповідних перевірок із зазначенням часу та місця проведення та про подальші 
зміни у разі їх настання.

Інформацію про результати виконання пункту підпункту 4.1 пункту 
4 цього Рішення надати в розрізі кожного магазина безмитної торгівлі про 
вжиті митними органами контрольно-перевірочні заходи, результати 
таких заходів, зупинено або анульовано дію дозволу на відкриття та 
експлуатацію магазину безмитної торгівлі, передані матеріали до 
правоохоронних органів (копії таких листів) і т.ін.;

4.2. надати інформацію, матеріали за результатами проведених перевірок 
для здійснення аналізу практики застосування митними органами та їх 
посадовими особами норм Митного кодексу України, проведення аналізу 
відповідності прийнятих підзаконних нормативно-правових актів.

Інформація про результати виконання пункту підпункту 4.2 пункту 
4 цього Рішення має включати в себе в тому числі статистичні дані про 
об'єми продажу підакцизних товарів в усіх 52 магазинах безмитної торгівлі 
за період з 2020-2021 р. Статистичні дані мають містити помісячну 
інформацію по кожному пункту пропуску в розрізі магазинів безмитної 
торгівлі за такими показниками: кількість проданих одиниць товару - 
тютюнових виробів (сигарет, пачок сигарет, блоків, коробок, кількість 
блоків проданих за день, кількість коробок проданих за день), алкогольних 
напоїв (кількість одиниць, літрів в тарі дозволеній до продажу (скляна тара, 
металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ, 
сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої 
кераміки або дерева, упаковку типу "Тetra-Pak" і "Bag in box")/кількість 
пасажирів (або осіб що перетнули кордон для автомобільних пунктів 
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пропуску). 
4.3. надати інформацію щодо вжитих заходів дисциплінарного характеру 

до посадових осіб Київської митниці Держмитслужби за результатами 
проведеної перевірки дотримання вимог митного законодавства при оформленні 
товарів (тютюнових виробів) поміщених в митний режим безмитної торгівлі в 
зоні діяльності митного поста Аеропорт «Київ», результати якої оформлені 
актом Київської митниці Держмитслужби від 23.04.2021 р.;

4.4. надати інформацію та матеріали за результатами документальної 
перевірки ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», проведеної Київською митницею 
Держмитслужби;

4.5. надати інформацію чи здійснюється реалізація товарів в магазині 
безмитної торгівлі ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» на території 
аеропорту «Київ» станом на дату проведення засідання Комітету та станом на 29 
червня 2021 року. 

5. Створити комісію (робочу групу) для  напрацювання змін до 
законодавства в частині посилення контролю за роботою магазинів безмитної 
торгівлі за результатами отриманої інформації та матеріалів проведених 
перевірок магазинів безмитної торгівлі за участі представників Міністерства 
фінансів, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби 
України, народних депутатів України членів Комітету, представників 
громадськості, інших фахівців (за необхідності). 

6. Рекомендувати Офісу Генерального прокурора взяти на контроль 
проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 
зареєстрованого за результатами перевірки ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ 
ЮКРЕЙН», що проводилась Київською митницею Держмитслужби щодо 
дотримання вимог митного законодавства при оформленні тютюнових виробів 
під час продажу магазинами безмитної торгівлі в зоні діяльності митного поста 
Аеропорт «Київ»;

7.  Рекомендувати Державній фіскальній службі України: 
7.1. за результатними опрацювання отриманих від ДПС України, ДМС 

України матеріалів, виявлених самостійно порушень у сфері виробництва та 
обігу тютюнових виробів вжити заходів згідно Кримінального процесуального 
кодексу України та припинити реалізацію нелегальної тютюнової 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 додатків 1, 
2);

 7.2. забезпечити дотримання процедури знищення вилученої 
(конфіскованої) тютюнової сировини, тютюнових виробів та рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, 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 тютюнових виробів, роздрібної торгівельної точки про вжиті 
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податковою міліцією заходи,  вилучені товарно-матеріальні цінності, 
знищену вилучену (конфісковану) тютюнову сировину, тютюнові вироби та 
рідини, що використовуються в електронних сигаретах, зареєстровані 
кримінальні провадження, передані матеріали до суду, винесені обвинувальні 
вироки, суми завданих, відшкодованих збитків до бюджету і т.ін.

7.3. надати інформацію щодо кожного факту згідно додатку 3 про 
результати роботи податкової міліції щодо виявлених та вилучених підрозділами 
податкової міліції тютюнових виробів протягом січня-березня 2021 року, 
зокрема яке рішення прийнято щодо вилученого майна, за якими адресами 
зберігається вилучене майно із зазначенням відповідальної особи за його 
збереження, чи  відбувалося знищення на підставі рішення суду, чи поверталося 
вилучене майно власникам та на якій підставі, яке рішення прийнято за 
результатами досудового розслідування, чи повідомлено про підозру про 
вчинення кримінального правопорушення, чи направлено обвинувальний акт до 
суду, які результати судового розгляду;

7.4. та припинити незаконну стихійну торгівлю тютюнових виробів, (у 
тому числі згідно додатку 2).

8. Державній фіскальній службі України, Державній податковій службі 
України рекомендувати ініціювати притягнення до адміністративної 
відповідальності суб’єктів (у тому числі згідно додатку 2), які 

провадять нелегальну торгівлю тютюновою 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 статті 164 КУпАП України, 

виготовляють, придбають, зберігають або реалізують фальсифіковані 
тютюнові вироби відповідно до статті 177-2 КУпАП;

зберігають або транспортують тютюнові вироби, на яких немає марок 
акцизного податку встановленого зразка відповідно до стаття 164-5 КУпАП;

9. Керівникам Державної податкової служби України, Державної митної 
служби України та Державної фіскальної служби України забезпечити належне 
представництво ДПС України, ДМС України та ДФС України на засіданнях 
Комітету.

10. Попередити посадових осіб ДПС України, ДФС України та ДМС 
України про невідворотність настання відповідальності за невиконання 
покладених посадових обов’язків в сфері протидії незаконному обігу 
підакцизних товарів.   

Інформацію про виконання цього рішення просимо в установленому 
порядку надати Комітету до 30 червня 2021 року, а в подальшому про 
виконання пунктів 3, 4, 7 та 8 цього Рішення щомісяця до 15 числа наступного 
періоду 2021 року та бути готовим доповісти на засіданні Комітету. (розгорнуте 
рішення Комітету з додатками додається)

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» -1.

Рішення прийнято.
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2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

набуття акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" статусу 
учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. 5542 від 
21.05.2021, Кабінет Міністрів України) та проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування 
вкладів фізичних осіб (реєстр. № 5542-1 від 28.05.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та 
ін.)

Доповідач: Драганчук Юрій Олегович  
заступник Міністра фінансів України

Співдоповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Холодов А.І., Ніколаєнко 
А.І.
УХВАЛИЛИ:

1) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб         
(реєстр. № 5542-1 від 25.05.2021), 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 Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 
України Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 22, «проти» - немає, «утримався» -1.

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
приведення у відповідність кодів УКТЗЕД (реєстр. № 5053 від 09.02.2021, 
Кабінет Міністрів України)

Доповідач: заступник Міністра фінансів України Драганчук Юрій Олегович  
Співдоповідач: Голова підкомітету Сова Олександр Георгійович

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ:  
народними депутатами України-членами Комітету під час розгляду 

законопроекту було зауважено, що запропонована редакція законопроекту не 
може бути підтриманою з огляду на формальний підхід до законодавчих 
ініціатив та відсутність комплексного врегулювання питання щодо приведення у 
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відповідність кодів УКТ ЗЕД, зазначених в Митному кодексі України, до чинної 
редакції Митного тарифу України, що унеможливлює досягнення мети 
законопроекту та не сприяє прискоренню і спрощенню митного оформлення 
товарів оборонного призначення. 

З огляду на зазначене та керуючись положеннями  статті 108, пункту 3 
частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України», Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект 
Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення у 
відповідність кодів УКТЗЕД, внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 
5053 від 09.02.2021) включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні 
повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Сову О.Г. – Голову 
підкомітету з питань митної справи Комітету з питань фінансів, податкової та 
митної політики. (розгорнуте рішення Комітету додається)

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

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
запровадження продажу заставного майна боржника через систему електронних 
торгів) (реєстр. № 5483 від 12.05.2021, н.д. Ковальов О.І.)

Доповідач: народний депутат України Ковальов Олексій Іванович 

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Ніколаєнко А.І., Железняк 
Я.І., Олейніков Є.В., Мотовиловець А.В.

УХВАЛИЛИ:
1.   Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок 

денний п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження 
продажу заставного майна боржника через систему електронних торгів) (реєстр. 
№ 5483 від 12.05.2021), поданий народним депутатом України Ковальов О.І. та 
прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначити народного депутата України Ковальова О.І.

Голосування: 
«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Рішення прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування операцій з постачання окремих видів продукції тваринництва 
(реєстр. № 5425 від 26.04.2021, н.д. Мотовиловець А.В. та ін.);

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання окремих видів 
товарів (реєстр. № 5425-1 від 11.05.2021, н.д. Ковальов О.І. та ін.);

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
ставки податку на додану вартість з операцій з постачання харчових продуктів, 
що мають істотну соціальну значущість (реєстр. № 5425-2 від 13.06.2021, н.д. 
Заблоцький М.Б. та ін.);

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання 
окремих видів сільськогосподарської продукції, доопрацьований в Комітеті.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович 

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П.,  Железняк Я.І., Заблоцький 
М.Б., Холодов А.І., Максименко Л.П., Дубінський О.А.

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової і митної політики проекту Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану 
вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів 
сільськогосподарської продукції, доручити народним депутатам України – 
членам Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, подлаткової та 
митної політики, відповідно до частини другої статті 110 Закону України “Про 
регламент Верховної Ради України”, оформити та в установленому порядку 
зареєструвати цей проект та внести його на розгляд Верховної Ради України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання 
окремих видів сільськогосподарської продукції включити до порядку денного 
п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про регламент Верховної 
Ради України”, прийняти за основу та в цілому.

3. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України доручити Голові Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики – народному депутату України – Гетманцеву Д.О. 

Голосування: 
«за» - 22, «проти» - немає, «утримався» -3.

Рішення прийнято.
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6. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання 
постанов про накладення штрафу за порушення митних правил (реєстр. № 4532 
від 21.12.2020, Кабінет Міністрів України), друге читання.

Доповідач: голова підкомітету Сова Олександр Георгійович

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Железняк Я.І., Макаров 
О.А., Олійник О.М.
УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань митної справи до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів 
обговорення та голосування на засіданні Комітету. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове 
виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил 
(реєстр. № 4532) прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними 
техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – Голову 
підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики.

Голосування: 
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» -3.

Рішення прийнято.

Законопроекти,  з підготовки яких комітет не є головним

7. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та 
Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації 
контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного 
декларування товарів (реєстр. № 5420 від 23.04.2021, Президент України)

Доповідач: Перший заступник Голови Комітету
 Железняк Ярослав Іванович

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Холодов А.І., Бережнюк І.Г., 
Дубінський О.А., Лазарєв О. та ін.

УХВАЛИЛИ:  
направити висновок Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики на проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
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України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації 
контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного 
декларування товарів (реєстр. №5420) до Комітету з питань правоохоронної 
діяльності, як головному при розгляді проекту Закону реєстр. №5420, та 
рекомендувати при його доопрацюванні врахувати зауваження, викладені у 
висновку. (висновок Комітету додається)

Голосування: 
«за» - 18, «проти» - немає, «утримався» -1.

Рішення прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                   Мотовиловець А.В.
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Підписувач:Мотовиловець Андрій Вікторович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002EE32E00FFD88E00
Дійсний до: 21.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2021/197186 від 15.06.2021


