
Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я
на проект Закону України 

Про внесення змін до Розділу II «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у 

сфері виробництва 
і обігу спирту етилового

 (реєстр.№3443 від 07.05.2020 року)

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні розглянув проект Закону «Про внесення змін до 
Розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» 
щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового», 
(реєстр.№3443 від 07.052020 року), поданий народним депутатом України 
Халімоном П.В. та іншими народними депутатами України.

У законопроекті шляхом внесення змін до розділу II «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо 
лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового» від 
03.12.2019 № 318-ІХ пропонується відтермінувати введення в дію цього 
Закону, змінивши дату «з 1 липня 2020 року» на «1 січня 2021 року».

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є 
надання додатково часу для подолання економічного спаду для приватного сектору 
економіки з метою можливості своєчасної участі у приватизаційному конкурсі 
щодо спиртових об’єктів, які входять до складу ДП «Укрспирту» та Концерну 
«Укрспирт»».

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України – на виконання доручення Кабінету Міністрів України у своїй відповіді 
зазначило, що підтримує прийняття проєкту Закону оскільки його положення 
сприятимуть ефективному функціонуванню  ДП «Укрспирт» до завершення 
підготовки підприємства до приватизації. 

Міністерство фінансів України - у своїй відповіді зазначило, що 
відтермінування процесу приватизації підприємств спиртової галузі може 
призвести до уповільнення здійснення Фондом державного майна заходів з 
підготовки об’єктів, які входять до складу ДП «Укрспирту» та Концерну 
«Укрспирт» до приватизації, та, як наслідок, до перенесення  строків їх продажу. 
Зазначене призведе до зменшення  надходжень до державного бюджету.

Головне науково експертне Управління - у своєму висновку зазначило, що 
відповідно до п. 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 318-ІХ Кабінету 
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Міністрів України доручалося протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим 
Законом підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України Програму 
реформування та розвитку спиртової галузі, яка повинна містити такі складові: 

проведення інвентаризації наявних активів концерну «Укрспирт» та 
ДП «Укрспирт»; 

передачу проінвентаризованих активів в управління Фонду державного 
майна України для проведення необхідних передприватизаційних заходів, у тому 
числі, групування наявних активів, оцінки їх ринкової вартості, корпоратизацію 
частини підприємств;

здійснення приватизації наявних активів у розрізі сформованих груп активів 
– з подальшою модернізацією інвесторами наявних виробничих потужностей та 
вирішенням соціальної складової відповідного інвестиційного зобов’язання.

У зв’язку із цим, вбачається доцільним для прийняття виваженого рішення 
щодо внесеного законопроекту отримати відповідний експертний висновок 
Уряду, у тому числі, з наданням належної інформації щодо стану виконання 
зазначеного вище доручення, стратегічного бачення напрямів та строків 
реалізації відповідної Програми за різних сценаріїв ситуації розвитку 
національної економіки в умовах економічної кризи.

З метою належного проведення заходів з підготовки об’єктів, які входять до 
складу ДП «Укрспирту» та Концерну «Укрспирт» до приватизації та 
унеможливлення подальшого відтермінування скасування державної монополії на 
виробництво спирту та сприяння детінізації ринку спирту та лікеро-горілчаної 
продукції пропонується:

 у абзаці другому пункту 1 розділу І законопроєкту цифри та слова «1 
січня 2021 року»  замінити на цифри та слова «1 жовтня 2020 року». 

Зважаючи на викладене, Комітет прийняв рішення рекомендувати 
Верховній Раді України включити в порядок денний третьої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання та прийняти за основу та в цілому, як Закон 
законопроект «Про внесення змін до Розділу II «Прикінцеві положення» Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері 
виробництва і обігу спирту етилового», (реєстр.№3443 від 07.052020 року), 
поданий народним депутатом України Халімоном П.В. та іншими народними 
депутатами України, із пропозиціями Комітету.

Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні сесії Верховної 
Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата України Гетманцев 
Д.О.
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