
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики
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До реєстр. № 5762 від 14.07.2021

ВИСНОВОК
на проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов 
виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва

(реєстр. № 5762 від 14.07.2021)

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 законів України щодо 
спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва 
(реєстр. № 5762 від 14.07.2021), поданий Кабінетом Міністрів України (далі – 
проект Закону № 5762).

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону № 5762, проект 
Закону № 5762 розроблено з метою створення правового поля функціонування 
ринку дистилятів та спиртних напоїв з урахуванням європейських практик, 
узгодження положень законодавства щодо ліцензування виробництва та 
продажу спиртових дистилятів та рідин для електронних сигарет, сертифікації в 
законодавчо регульованій сфері, а також встановлення спрощених процедур 
отримання ліцензій на виробництво та реалізацію спиртових дистилятів та 
спиртних напоїв для суб’єктів малого підприємництва, що дозволить 
забезпечити робочими місцями населення у сільській місцевості, створить 
додаткові умови для переробки сільськогосподарської продукції. 

Проектом Закону№ 5762 пропонується внести зміни до:
1) Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», 
зокрема:

спирт коньячний та плодовий, зерновий, винний і пивний дистиляти, 
дистилят виноградний спиртовий, інші спиртові дистиляти віднести до 
спиртових дистилятів;

викласти визначення нових термінів: спиртовий дистилят, спиртний 
напій, винний і пивний дистиляти, малі виробництва дистилятів, коньячна 
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технологія; 
викласти у новій редакції терміни: спирт етиловий, головна і хвостова 

фракції, зерновий дистилят;
встановити вимоги до виробництва та обігу спирту плодового, винного 

дистиляту, спиртових дистилятів;
встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв 

дистилятів;
надати право суб'єкту господарювання, який отримав ліцензію на 

виробництво спиртових дистилятів та спиртних напоїв, здійснювати оптову 
торгівлю спиртовими дистилятами власного виробництва без отримання окремої 
ліцензії на таку оптову торгівлю;

передбачити, що підставами для анулювання ліцензії є рішення суду про 
встановлення факту виробництва малим виробництвом дистилятів спиртних 
напоїв із використанням придбаних спиртових дистилятів та/або розливу у 
споживчу тару чи реалізацію придбаних спиртних напоїв; рішення суду про 
встановлення факту виробництва та/або реалізації малим виробництвом 
дистилятів в обсягах, що перевищує об’єм виробництва продукції, зазначеного у 
статті 1 цього Закону.

привести положення щодо сертифікації спирту етилового, коньячного і 
плодового та спиртових дистилятів, спирту етилового ректифікованого 
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу, 
тютюнових виробів у відповідність до законодавства, яке регулює зазначену 
сферу;

встановити заборону на використання придбаних спиртових дистилятів 
для виробництва спиртних напоїв малими виробництвами дистилятів;

встановити, що малі виробництва дистилятів мають право здійснювати 
оптову торгівлю спиртними напоями, виробленими із спиртових дистилятів 
власного виробництва, в об’ємі, що не перевищує 10 000 декалітрів за 
календарний рік, на підставі ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, 
вартість якої становить 30000 грн, а роздрібну торгівлю – на підставі ліцензії на 
роздрібну торгівлю алкогольними напоями;

передбачити відповідальність за реалізацію спиртних напоїв малими 
виробництвами дистилятів в об’ємі, що перевищує 10 000 декалітрів за 
календарний рік, – 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не 
менше 17 000 гривень;

2) статті 11 Закону України «Про виноград та виноградне вино», виклавши 
у новій редакції термін «бренді» та доповнивши її визначенням терміну «винний 
спиртний напій»;

3) Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
виклавши у новій редакції пункт 3 частини другої статті 2 та пункт 7 частини 
першої статті 7.

Комітет з питань бюджету у своєму висновку від 09.09.2021 № 04-13/9-
2021/281515 зазначив, що законопроект матиме опосередкований вплив на 
показники бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджетів від плати 
за видачу ліцензій, акцизного податку залежно від практики застосування даної 
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законодавчої ініціативи, а також до збільшення доходів бюджету від штрафів у 
разі виявлення відповідних порушень законодавства). 

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу у своєму 
висновку від 14.09.2022 № 04-20/10-2022/154562 зазначив, що положення 
проекту Закону № 5762 не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням 
України в сфері європейської інтеграції.

Головне науково експертне управління у своєму висновку від 09.12.2022 
№ 16/03-2022/212515 висловлює зауваження та пропозиції до поданого проекту 
Закону № 5762, зокрема, у висновку зазначено про необхідність узгодження між 
собою визначень, наведених у проекті Закону № 5762, а також про необхідність 
узгодження змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино» щодо 
змісту терміну «бренди» разом із проектом Закону № 5762.

Міністерством фінансів України в експертному висновку від 11.08.2021 
№ 11320-03-3/25147 проект Закону № 5762 підтримується.

Державною податковою службою України проект Закону № 5762 не 
підтримується за умови доопрацювання (висновок від 10.08.2021).

Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримує 
проект Закону № 5762 (пропозиції від 24.08.2022 № 103-3011-2022).

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. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення 
умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва (реєстр. 
№ 5762 від 14.07.2021), поданий Кабінетом Міністрів 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 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.

2. Доповідачем 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 


