17 березня 2021 року під головуванням заступника голови обласної державної
адміністрації, керівника робочої групи Сергія
Шеремета
відбулося
засідання
Міжвідомчої регіональної робочої групи з
протидії незаконному обігу підакцизних
товарів.
У засіданні також взяли участь
представники місцевих рад територіальних
громад, які відповідають за роботу, пов'язану
з протидією незаконному обігу паливномастильних матеріалів (через он-лайн зв'язок).
Під час засідання визначено алгоритм
взаємодії контролюючих та правоохоронних
органів в межах міжвідомчої робочої групи та
органів місцевого самоврядування для проведення спільних заходів з метою
боротьби із нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним.
Про вжиті заходи за результатами перевірок діяльності АЗС/АГЗС доповіли
представники: Головного управління Державної фіскальної служби в області,
Головного управління Державної податкової служби в області, Головного
управління Національної поліції в області, управління державної архітектурнобудівельної інспекції в області.
За результатами засідання доручено членам робочої групи та головам
райдержадміністрацій, міським, селищним, сільським головам низку завдань
щодо роботу з протидії незаконному обігу підакцизних товарів у частині виявлення
та припинення реалізації паливно-мастильних матеріалів на території області.
Керівник робочої групи - Сергій Шеремет повідомив, що тіньовий обіг та
торгівля пальним наносить суттєві збитки Державному та місцевим бюджетам. За
даними Нафтогазової асоціації України щорічні втрати державного бюджету
складають майже 4 млрд.грн.
Ще однією із кричущих проблем на ринку нафтопродуктів є продаж АЗС/АГЗС
пального без реєстрації через РРО. За оцінками експертів, частка тіньового ринку
пального - 17-23%. Щорічні втрати держбюджету через порушення касової
дисципліни оцінюється на рівні 11-15 млрд.грн.
Крім того, АЗС/АГЗС, які працюють з порушенням законодавства про охорону
праці, природоохоронного законодавства, несуть потенційну загрозу для життя та
здоров'я людей та інфраструктурі.
Тому роботу по припиненню незаконної діяльності на ринку пального потрібно
системно та регулярно продовжувати, як у рамках Міжвідомчої робочої групи так і
на територіях. За результатами засідання видано відповідно доручення членам
робочої групи, райдержадміністраціям, міським, селищним, сільським радам,
зокрема, забезпечити:

належну взаємодію і оперативний обмін відповідною інформацією між членами
робочої групи та вжиття необхідних заходів щодо здійснення перевірок АЗС/АГЗС
та недопущення функціонування на території області виявлених місць нелегального
виробництва, зберігання та реалізації пального;
першочергове відпрацювання АЗС та міні НПЗ, визначених у переліках
об’єктів, наданих Нафтогазовою Асоціацією України та Службою безпеки України,
які підозрюються у незаконній діяльності;
органам місцевого самоврядування здійснити проведення перевірки законності
використання земельних ділянок, які згідно із відповідними рішеннями місцевих рад
виділялись під розміщення об’єктів АЗС/АГЗС, та надати відповідну інформацію
департаменту економічного розвитку та торгівлі ОДА;
підготовку узагальненої інформації від контролюючих та правоохоронних
органів про результати роботи з припинення діяльності з нелегальної торгівлі
нафтопродуктами в області, відповідно до завдань, визначених протокольним
рішенням за результатами засідання Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року
№29 та листа Державної фіскальної служби України від 11.03.2021 року
№1113/7/99-99-07-02-17.

