
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики
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До реєстр. № 9030 від 17.02.2023

ВИСНОВОК
на проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку 
виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності 

малих виробництв виноробної продукції (реєстр. № 9030 від 17.02.2023)

14 березня 2023 року
протокол № 130

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 14 березня 2023 року (протокол №130) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської 
діяльності малих виробництв виноробної продукції (реєстр. № 9030 
від 17.02.2023), поданий народним депутатом України Марчуком І. П. та 
іншими народними депутатами України (далі – проект Закону № 9030).

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону № 9030, метою 
прийняття проекту Закону є приведення національного законодавства у 
відповідність до міжнародних практик та сучасних трендів розвитку виноробної 
галузі; зняття необґрунтованих адміністративних бар’єрів для діяльності 
суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом вин виноградних, вин 
плодовоягідних та/або напоїв медових; створення сприятливих умов для 
розвитку малих виробництв виноробної продукції в Україні.

Проектом Закону № 9030 передбачено: 
- скасування необхідності отримання малими виробництвами виноробної 

продукції ліцензії на здійснення діяльності з виробництва алкогольних напоїв. 
Натомість пропонується передбачити створення Реєстру малих виробництв 
виноробної продукції, включення до якого буде підставою для набуття суб’єктом 
господарювання статусу малого виробництва виноробної продукції.

- зменшити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв 
виноробної продукції.

- спрощення процедури звітності, 
- дозволити розлив вина у металеві банки із харчового алюмінію, а також 

кеги із алюмінію та нержавіючої сталі. 
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В Закон України «Про виноград та виноградне вино» пропонується внести 
зміни в частині відмови від обов’язковості застосування до малих виробників 
виноробної продукції обмежень щодо визначення з виділенням у натурі зони 
виробництва винограду та регламентування сортового складу вирощування 
винограду відповідно до спеціалізації району виноградарства та врегулювати 
питання ліцензування.

Головне науково експертне управління у своєму висновку від 13.03.2023 
№ 16/03-2023/51120 висловлює зауваження до поданого законопроекту, зокрема, 
до понятійного апарату та термінологічної єдності, а також до запропонованих 
норм щодо скасування необхідності отримання малими виробництвами 
виноробної продукції ліцензії на здійснення діяльності з виробництва 
алкогольних напоїв.

Міністерством фінансів України у своєму висновку від 13.03.2023 
№ 11320-03-3/6828 законопроект не підтримує. 

Державною податковою службою України проект Закону № 9030 не 
підтримується (висновок від 03.01.2023).

Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримує 
проект Закону № 9030 (пропозиції від 27.02.2023 № 76-1312-2023)

Члени Комітету висловили низку зауважень до законопроекту. У зв’язку з 
цим Комітет вважає за доцільне під час підготовки законопроекту до другого 
читання внести пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення 
помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних 
частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом 
розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 
законопроекту.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями частини третьої статті 
93, статті 108, пункту 1 частини першої статті 114, частини першої статті 116 
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення 
господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції (реєстр. 
№ 9030 від 17.02.2023), поданий народним депутатом України Марчуком І. П. 
та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 
дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект 
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської 
діяльності малих виробництв виноробної продукції (реєстр. № 9030 
від 17.02.2023), поданий народним депутатом України Марчуком І. П. та 
іншими народними депутатами України, з дорученням Комітету доопрацювати 
законопроект відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» у зв'язку із необхідністю узгодження його 
норм та уникнення правової невизначеності відповідно до зауважень, 
висловлених у висновку Головного науково-експертного управління Апарату 
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Верховної Ради України, а також з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів 
права законодавчої ініціативи, та внести його на розгляд Верховної Ради України 
у другому читанні.

3. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики 
Гетманцева Д.О.

Голова Комітету                                                              Д.О. Гетманцев 


