
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

      до проекту Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України  

та деяких інших законодавчих актів України»  

 

Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

Податковий кодекс України 

РОЗДІЛ І. Загальні положення 

14.1.5. алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового 

бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі 

харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка 

об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204, 2205, 

2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД; 

14.1.5. алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового 

бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових 

спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних 

одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204, 2205, 2206, 2208 згідно 

з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка 

об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 

90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД; 

РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення 

об'єкта оподаткування  

136.1. Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються 

доходи: 

136.1.9. суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, 

залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, 

доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та 

доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також 

кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з 

нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами 

фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за 

активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно 

до закону; 

Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта 

оподаткування  

136.1. Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються 

доходи: 

136.1.9 суми коштів спільного інвестування, залучених від 

інвесторів інститутів спільного інвестування, а також кошти, 

залучені від власників сертифікатів фондів операцій з 

нерухомістю, створених відповідно до закону. 

Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

оподатковуваного прибутку  оподатковуваного прибутку  

Стаття 151. Ставки податку 

… 

151.4. За ставкою 10 відсотків від об'єкта оподаткування, 

визначеного відповідно до пунктів 153.8 та 153.9 статті 153 

цього Кодексу за операціями з цінними паперами та 

деривативами. 

Стаття 151. Ставки податку 

… 

Виключити. 

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду 

153.3. Оподаткування дивідендів. 

 

153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього 

пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:  

а) фізичним особам;  

б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, 

за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій 

(часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді 

емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) 

належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних 

документів), чи ні;  

в) інститутами спільного інвестування;  

г) на користь власників корпоративних прав материнської 

компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської 

компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо 

сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав 

материнської компанії перевищує суму отриманих такою 

компанією дивідендів, то дивіденди, сплачені в межах такого 

перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, 

встановленими підпунктом 153.3.2 цього пункту. З метою 

оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком 

облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, 

153.3. Оподаткування дивідендів. 

 

153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього 

пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:  

а) фізичним особам;  

б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за 

умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) 

участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, 

незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином 

зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні;  

в) виключити 

г) на користь власників корпоративних прав материнської 

компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської 

компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума 

виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав 

материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією 

дивідендів, то дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, 

підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими 

підпунктом 153.3.2 цього пункту. З метою оподаткування 

материнська компанія веде наростаючим підсумком облік 

дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених 

на користь власників корпоративних прав такої материнської 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

сплачених на користь власників корпоративних прав такої 

материнської компанії, та відображає у податковій звітності такі 

дивіденди в порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну 

податкову і митну політику;  

ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті 

платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в 

результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю;  

д) платником податку, прибуток якого звільнений від 

оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі 

прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який 

виплачуються дивіденди. 

 

компанії, та відображає у податковій звітності такі дивіденди в 

порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну 

політику;  

ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті 

платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в 

результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю;  

д) платником податку, прибуток якого звільнений від 

оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі 

прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який 

виплачуються дивіденди; 

  

153.8. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами 

153.8.3.  

…. 

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків від 

операцій із цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій 

біржі, перевищує загальну суму збитків від таких операцій, сума 

перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими 

операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 

151.4 статті 151 цього Кодексу. 

 

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків від 

операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на 

фондовій біржі, перевищує загальну суму збитків від таких 

операцій, за кожним видом цінних паперів, сума перевищення 

включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та 

оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.4 статті 151 

цього Кодексу. 

153.8. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами 

153.8.3.  

…. 

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків від 

операцій із цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій 

біржі, перевищує загальну суму збитків від таких операцій, сума 

перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими 

операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 

151.1 статті 151 цього Кодексу. 

 

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків від 

операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на 

фондовій біржі, перевищує загальну суму збитків від таких операцій, 

за кожним видом цінних паперів, сума перевищення включається до 

об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за 

ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу. 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

 Стаття 154. Звільнення від оподаткування  Стаття 154. Звільнення від оподаткування  

154.8. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств 

паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що 

не перевищують загальну річну суму: 

 

передбачених інвестиційними програмами, схваленими 

національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики, на капітальні вкладення з будівництва 

(реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та 

розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних 

станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, 

газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення 

лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на 

повернення кредитів, які використані для фінансування 

вищезазначених цілей; 

 

передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за 

рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної 

та/або теплової енергії відповідно до рішень Кабінету Міністрів 

України; 

 

витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої 

національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, 

погашення облігацій (боргових цінних паперів), випущених 

(отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою 

фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, 

модернізації) обладнання електричних станцій і 

теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва 

Виключити. 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

(реконструкції, модернізації), затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 

154.9. Звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів 

господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах 

витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими 

органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та 

схваленими національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, 

регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні 

інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів 

водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих 

на повернення кредитів, які використані для фінансування 

зазначених цілей. 

Виключити. 

 

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 

Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою 

ставкою   

195.1. За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 

195.1.3. постачання таких послуг: 

… 

г) послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами 

Інтерсіті+. 

Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою 

ставкою   

195.1. За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 

195.1.3. постачання таких послуг: 

… 

Виключити. 

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування 

197.1. Звільняються від оподаткування операції з: 197.1. Звільняються від оподаткування операції з: 

179.1. Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію 

про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до 

179.1. Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про 

майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до цього 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

цього Кодексу. Кодексу. 

197.21. Звільняються від оподаткування операції з постачання 

на митній території України та вивезення в митному режимі 

експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно 

з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 

згідно з УКТ ЗЕД, крім постачання та вивезення в митному 

режимі експорту таких зернових та технічних культур 

сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та 

підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та 

технічні культури у сільськогосподарських підприємств - 

виробників, а також крім постачання таких зернових та 

технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з 

податком на додану вартість. 

 

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з 

постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної 

підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції 

оподатковуються податком на додану вартість у порядку, 

встановленому цим Кодексом. 

Виключити 

Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері 

сільського та лісового господарства, а також рибальства  

Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері 

сільського та лісового господарства, а також рибальства 

209.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума 

податку на додану вартість, нарахованого сільськогосподарським 

підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських 

товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю 

залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського 

підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої 

(нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, 

за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності 

залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.  

 

209.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування суми 

податку на додану вартість, нараховані сільськогосподарським 

підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських 

товарів/послуг: 

а) не підлягають сплаті до бюджету у розмірі 80 відсотків та 

акумулюються таким підприємством на спеціальних рахунках, 

відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України. Зазначені суми 

повністю залишаються в розпорядженні такого 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються 

сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних 

рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у 

порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

сільськогосподарського підприємства для відшкодування сум 

податку, сплачених (нарахованих) постачальнику на вартість 

виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий 

кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших 

виробничих цілей;  

б) підлягають сплаті  до Державного бюджету України у 

розмірі 20 відсотків. 

209.6. Сільськогосподарським вважається підприємство, 

основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним 

сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або 

орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в 

якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг 

становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, 

поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних 

податкових періодів сукупно. 

209.6. Сільськогосподарським вважається підприємство, яке   

одночасно відповідає наступним критеріям: 

а) основною діяльністю такого підприємства є постачання 

вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів 

(послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також 

на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості 

сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 

відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом 

попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно; 

б) обсяг операцій з постачання на митній території України 

та вивезення за межі митної території України 

сільськогосподарських товарів (послуг) таким 

підприємством за попередні 12 послідовних звітних 

податкових періоди сукупно не перевищує 20 млн. гривень; 

в) площа сільськогосподарських угідь, які перебувають у 

власності або у користуванні (оренді) підприємства не 

перевищує 1 тис. га. 

209.11. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування 

поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових 

періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома 

вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених 

товарів/послуг, то: 

209.11. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє 

протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів 

сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких 

перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг, 

або не відповідає одному з критеріїв зазначених у підпунктах «б» 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

 

 

 

а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим 

оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство 

зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за 

підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено 

таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному 

порядку; 

 

б) контролюючий орган виключає таке підприємство з реєстру 

суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно 

включити його до такого реєстру після закінчення наступних 12 

послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, 

визначених цією статтею; 

 

в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на 

загальних підставах з першого числа місяця, в якому було 

допущено таке перевищення. 

 

Якщо суб'єкти спеціального режиму оподаткування не можуть 

самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок дії обставин 

непереборної сили, такі суб'єкти мають право продовжити строк 

застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання 

розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом. 

 

Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) 

були належно застраховані. У такому випадку суми одержаних 

страхових виплат враховуються при визначенні питомої ваги 

і «в» пункту 209.6, то: 

 

а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим 

оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство 

зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за 

підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено 

таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному 

порядку; 

 

б) контролюючий орган виключає таке підприємство з реєстру 

суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно 

включити його до такого реєстру після закінчення наступних 12 

послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, 

визначених цією статтею; 

  

в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на 

загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено 

таке перевищення. 

 

Якщо суб'єкти спеціального режиму оподаткування не можуть 

самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок дії обставин 

непереборної сили, такі суб'єкти мають право продовжити строк 

застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання 

розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом. 

 

 

Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) 

були належно застраховані. У такому випадку суми одержаних 

страхових виплат враховуються при визначенні питомої ваги 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальному обсязі 

постачання за відповідний звітний період. 

 

Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік 

суб'єктів, що постраждали внаслідок таких обставин, та терміни 

застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання 

розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначаються 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними 

радами. 

 

Норми цього пункту починають застосовуватися після 

закінчення терміну, визначеного Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, обласними радами. 

вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальному обсязі 

постачання за відповідний звітний період.  

 

 

Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік 

суб'єктів, що постраждали внаслідок таких обставин, та терміни 

застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання 

розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначаються 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.  

Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення 

терміну, визначеного Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, обласними радами. 

209.17. Дія спеціального режиму оподаткування діяльності у 

сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства 

поширюється на: 

…… 

 

209.17.10. лісівництво та лісозаготівлі (02.01.1 КВЕД):  

 

вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, 

охорона лісу та лісосік;  

 

вирощування молодого порослевого лісу та балансової 

деревини;  

 

вирощування лісосадивних матеріалів;  

 

209.17. Дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері 

сільського та лісового господарства, а також рибальства 

поширюється на: 

…… 

 

209.17.10. лісівництво  (02.01.1 КВЕД):  

 

вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, 

охорона лісу та лісосік;  

 

вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини;  

 

вирощування лісосадивних матеріалів;  
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

вирощування різдвяних ялинок;  

 

лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини 

(колод, стовпів, жердин), одержання паливної деревини;  

 

вирубування (дерев) лісу з метою приведення земель у 

придатність для сільськогосподарського виробництва;  

 

вирощування рослинних матеріалів для плетіння; 

вирощування різдвяних ялинок;  

 

 

виключити 

 

 

виключити 

 

вирощування рослинних матеріалів для плетіння; 

209.18. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті 

до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм 

власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 

цього Кодексу, але не обрали спеціального режиму 

оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового 

господарства та рибальства, передбаченого статтею 209 цього 

Кодексу, і на загальних підставах вважаються платником 

податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, 

худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за 

молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, 

вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у 

розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і 

спрямовується на підтримку власного виробництва 

тваринницької продукції.  

У разі якщо товарно-матеріальні цінності, виготовлені та/або 

придбані, використовуються сільськогосподарським 

підприємством частково для виготовлення зазначених у цьому 

пункті товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, 

то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту 

розподіляється виходячи з частки використання таких 

Виключити. 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

товарно-матеріальних цінностей в операціях 

сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших 

операціях. 

РОЗДІЛ VІ. Акцизний податок 

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку 

215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за 

такими ставками: 

215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 

пиво: 

Код товару 

(продукції) 

згідно з УКТ 

ЗЕД  

Опис товару (продукції) 

згідно з УКТ ЗЕД  

Одиниці 

виміру  

Ставки 

податку  

2203 00  Пиво із солоду (солодове)  
гривень за 1 

літр  
1,24  

2204 

(крім 2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00)  

Вина виноградні 

натуральні  

гривень за 1 

літр  
0,01  

2204 

(крім 2204 10, 

220 21 10 00, 

2204 29 10 00)  

Вина натуральні з 

доданням спирту та міцні 

(кріплені)  

гривень за 1 

літр  
3,58  

2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00  

Вина ігристі 

Вина газовані  

гривень за 1 

літр  
5,20  

2205  
Вермути та інші вина 

виноградні натуральні з 

гривень за 1 

літр  
3,58  

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку 

215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за 

такими ставками: 

 

215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 

пиво: 

Код товару 

(продукції) 

згідно з УКТ 

ЗЕД  

Опис товару (продукції) 

згідно з УКТ ЗЕД  

Одиниці 

виміру  

Ставки 

податку  

2203 00  Пиво із солоду (солодове)  
гривень за 1 

літр  
1,24  

2204 

(крім 2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00)  

Вина 

винограднінатуральні  

гривень за 1 

літр  
0,01  

2204 

(крім 2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00)  

Вина натуральні з 

доданням спирту та міцні 

(кріплені)  

гривень за 1 

літр  
3,58  

2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00  

Вина ігристі 

Вина газовані  

гривень за 1 

літр  
5,20  

2205  Вермути та інші вина гривень за 1 3,58  
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

доданням рослинних або 

аромаизувальних 

екстрактів  

2206 00 

(крім 2206 00 

31 00,  

2206 00 51 00, 

2206 00 81 00 - 

сидр і перрі 

(без додавання 

спирту)  

Інші зброджені напої 

(наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій 

медовий); суміші із 

зброджених напоїв та 

суміші зброджених напоїв 

з безалкогольними 

напоями, в іншому місці не 

зазначені (з доданням 

спирту)  

гривень за 1 

літр 100-

відсоткового 

спирту  

70,53  

2206 00 31 00 

206 00 51 00 

2206 00 81 00  

Сидр і перрі (без додання 

спирту)  

гривень за 1 

літр  
0,63  

2207  

Спирт етиловий, 

неденатурований, з 

концентрацією спирту 80 

об. % або більше; спирт 

етиловий та інші спиртові 

дистиляти та спиртні 

напої, одержані шляхом 

перегонки, денатуровані, 

будь-якої концентрації  

гривень за 1 

літр 10-

відсоткового 

спирту  

70,53  

2208  

Спирт етиловий, 

неденатурований з 

концентрацією спирту 

менш як 80 об. %; спиртові 

гривень за 1 

літр 100-

відсоткового 

спирту  

70,53  

виноградні натуральні з 

доданням росинних або 

ароматизувальних 

екстрактів  

літр  

 

2206 00 

(крім 2206 00 

31 00,  

2206 00 51 00, 

2206 00 81 00 - 

сидр і перрі 

(без додавання 

спирту)  

Інші зброджені напої 

(наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій 

медовий); суміші із 

зброджених напоїв та 

суміші зброджених напоїв з 

безалкогольними напоями, 

в іншому місці не зазначені 

(з доданням спирту)  

гривень за 1 

літр 100-

відсоткового 

спирту  

70,53  

2206 0 31 00 

2206 00 51 00 

2206 00 81 00  

Сидр і перрі (без додання 

сирту)  

гривень за 1 

літр  
0,63  

2207  

Спирт етиловий, 

неденатурований, з 

концентрацією спирту 80 

об. % або більше; спирт 

етиловий та інші спиртові 

дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом 

перегонки, денатуровані, 

будь-якої концентрації  

гивень за 1 

літр 100-

відсоткового 

спирту  

70,53  

2208  

Спирт етиловий, 

неденатурований з 

концентрацією спирту 

менш як 80 об. %; спиртові 

гривень за 1 

літр 100-

відсоткового 

спирту  

70,53  
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

дистиляти та спиртні 

напої, одержані шляхом 

перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт  
 

дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом 

перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт  

2103 90 30 00, 

2106 90 

Тільки продукти з вмістом 

спирту етилового 8,5 

відсотка об'ємних одиниць 

та більше 

гривень за 1 

літр 100-

відсоткового 

спирту  

70,53  

 

215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що 

використовуються як компоненти моторних палив: 

215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що 

використовуються як компоненти моторних палив, паливо 

моторне альтернативне: 

Відсутня. 
3824 90 97 10 

Паливо моторне 

альтернативне 

євро за 1000 

кілограмів 
139 

 

РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 

263.5. База оподаткування  

263.5.1. Базою оподаткування є вартість обсягів видобутих у 

податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної 

сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної 

копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на 

базових умовах поставки (склад готової продукції 

гірничодобувного підприємства).  

263.5.2. Порядок визначення вартості одиниці відповідного виду 

товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) встановлено пунктом 263.6 цієї 

статті.  

263.5. База оподаткування  

263.5.1. Базою оподаткування є вартість обсягів видобутих у 

податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної 

сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної 

копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на 

базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного 

підприємства).  

263.5.2. Порядок визначення вартості одиниці відповідного виду 

товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) встановлено пунктом 263.6 цієї 

статті.  
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

 263.5.3. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці 

пункту 263.9 цієї статті затверджено абсолютні ставки плати 

(Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні, база оподаткування 

тотожна об'єкту оподаткування. 

263.6.2. У разі обчислення вартості товарної продукції гірничого 

підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної 

сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) 

встановлюється платником за величиною суми доходу, отриманого 

(нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді 

господарських зобов'язань з реалізації відповідного обсягу 

(кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства 

- видобутої корисної копалини (мінеральної сировини). Фактична 

ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня 

ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тонну 

за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, 

що настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на 

момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській 

біржі протягом такого податкового (звітного) періоду. 

Фактична ціна реалізації для руд чорних, кольорових та 

легувальних металів, урановмісних руд визначається центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня 

263.6.2. У разі обчислення вартості товарної продукції 

гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної 

сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) 

встановлюється платником за величиною суми доходу, отриманого 

(нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді 

господарських зобов'язань з реалізації відповідного обсягу 

(кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини). Фактична 

ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня 

ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тонну за 

курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що 

настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на момент 

завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі 

протягом такого податкового (звітного) періоду. 

Фактична ціна реалізації для руд чорних, кольорових та 

легувальних металів, урановмісних руд визначається центральним 

органом виконавчої  

влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

ціна однієї тонни відповідного виду товарної продукції 

(залізорудного концентрату, ільменітового та рутилового 

концентратів, урановмісних руд), перерахованої у гривні за курсом 

Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає 

за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих у 

щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді 

протягом поточного звітного (податкового) періоду, за методикою, 

визначеною Кабінетом Міністрів України. 

У разі якщо у податковому (звітному) періоді фактичну ціну 

реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, 

урановмісних руд центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику економічного розвитку, не визначено, 

фактичною ціною вважається ціна реалізації відповідного виду 

руди, що не може бути нижче ціни, визначеної центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

економічного розвитку, у попередньому звітному (податковому) 

періоді. 

Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається: 

для газу природного, що відповідає умові, визначеній у 

підпункті 263.11.5 пункту 263.11 цієї статті, - закупівельна ціна, 

встановлена національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта 

господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 

10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного 

газу"; 

для іншого газу природного, видобутого іншими, ніж визначені 

податковий (звітний) період як середня ціна однієї тонни 

відповідного виду товарної продукції (залізорудного концентрату, 

ільменітового та рутилового концентратів, урановмісних руд), 

перерахованої у гривні за курсом Національного банку України 

станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, визначена 

виходячи з цін, опублікованих у щомісячному світовому 

комерційному інформаційному огляді протягом поточного звітного 

(податкового) періоду, за методикою, визначеною Кабінетом 

Міністрів  

України. 

У разі якщо у податковому (звітному) періоді фактичну ціну 

реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, 

урановмісних руд центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику економічного розвитку, не визначено, 

фактичною ціною вважається ціна реалізації відповідного виду руди, 

що не може бути нижче ціни, визначеної центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного 

розвитку, у попередньому звітному (податковому) періоді. 

Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається: 

для газу природного, що відповідає умові, визначеній у 

підпункті 263.11.5 пункту 263.11 цієї статті, - закупівельна ціна, 

встановлена національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, для кожного суб'єкта 

господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 

Закону України "Про засади функціонування ринку природного 

газу"; 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку 

природного газу" категорії газовидобувників, - середня митна 

вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі 

його митного оформлення під час ввезення на територію 

України за податковий (звітний) період. Середня митна 

вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі 

його митного оформлення під час ввезення на територію 

України за податковий (звітний) період, обчислюється 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

фінансову політику, за даними центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та 

передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим 

(звітним) періодом центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику економічного розвитку. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації 

відповідної вуглеводневої сировини на своєму офіційному веб-

сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику. 

Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за 

податковий (звітний) період зменшується на суму витрат платника, 

пов'язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу 

для іншого газу природного, видобутого іншими, ніж визначені 

статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку 

природного газу" категорії газовидобувників, - граничний 

(максимальний) рівень ціни на природний газ, що реалізується 

промисловим споживачам, який встановлюється національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики. 

 

 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації 

відповідної вуглеводневої сировини на своєму офіційному веб-сайті 

у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 

митну політику. 

Сума доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий 

(звітний) період зменшується на суму витрат платника, пов'язаних з 

доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кількості) 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу в 

розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

(кількості) відповідного виду товарної продукції гірничого 

підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної 

сировини) споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-

продажу згідно з умовами постачання.  

Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли 

до моменту фактичного виконання господарських зобов'язань 

(фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання 

господарських зобов'язань (поставки) за відповідним договором, 

включаються до суми доходу для обчислення вартості одиниці 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у 

податковому (звітному) періоді, якщо такі господарські 

зобов'язання (поставки) виконані або мали бути виконаними за 

відповідним договором.  

Сума доходу, отримана від реалізації обсягу (кількості) 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в іноземній 

валюті, обраховується в національній валюті за офіційним курсом 

гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком 

України на дату реалізації таких корисних копалин. 

постачання.  

Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли 

до моменту фактичного виконання господарських зобов'язань 

(фактичної поставки) або до моменту настання  

строку виконання господарських зобов'язань (поставки) за 

відповідним договором, включаються до суми доходу для 

обчислення вартості одиниці відповідного виду товарної продукції 

гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної 

сировини) у податковому (звітному) періоді, якщо такі господарські 

зобов'язання (поставки) виконані або мали бути виконаними за 

відповідним договором.  

Сума доходу, отримана від реалізації обсягу (кількості) 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - 

видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в іноземній 

валюті, обраховується в національній  

валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, 

встановленим Національним банком України на дату реалізації 

таких корисних копалин. 

263.7. Обчислення податкових зобов'язань з плати за 

користування надрами для відповідного виду видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за 

податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою: 

263.7. Порядок обчислення податкових зобов'язань з плати 

за користування надрами для видобування корисних копалин  

263.7.1. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці 

пункту 263.9 цієї статті ставки плати (Свнз) встановлено у 

відносних показниках (відсотках), податкові зобов'язання з 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп, 

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді 

(в одиницях маси або об'єму); 

Вкк - вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктом 

263.6 цієї статті; 

Свнз - величина ставки плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 

263.9 цієї статті; 

Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї 

статті. 

плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин (Пзн) для відповідного виду видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за 

податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:  

Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,  

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) 

періоді (в одиницях маси або об'єму);  

Вкк - вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктом 

263.6 цієї статті;  

Свнз - величина ставки плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї 

статті;  

Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 

цієї статті.  

263.7.2. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці 

пункту 263.9 цієї статті встановлено абсолютні ставки плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин 

(Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні, податкові 

зобов'язання з плати (Пзн) для відповідного виду видобутих 

корисних копалин (мінеральної сировини) в межах однієї 

ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за 

такою формулою:  

Пзн = Vф х Сазн х Кпп,  

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутих 

корисних копалин (мінеральної сировини) у межах однієї 

ділянки надр у податковому (звітному) періоді (в одиницях 

маси або об'єму);  

Сазн - величина визначеної в абсолютних значеннях 

ставки плати за користування надрами для видобування 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті;  

Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 

цієї статті. 

263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин встановлюються у відсотках від вартості 

товарної продукції гірничого підприємства - видобутої 

корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах: 

263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин встановлюються у таких розмірах: 

а) у вартісному (грошовому) вираженні: 

Назва груп корисних копалин, що 

надана у користування надрами 

гірничому підприємству 

Ставка, гривень за тонну 

нафта, конденсат:  

з покладів, які повністю або 

частково залягають на глибині до 

5000 метрів 5261 

з покладів, які повністю залягають 

на глибині понад 5000 метрів 2160 

 

б) у відсотках від вартості товарної продукції гірничого 

підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної 

сировини): 

Назва груп корисних копалин, що 

надана у користування надрами 

гірничому підприємству 

Ставка, відсоток від 

вартості товарної 

продукції гірничого 

підприємства 

Назва груп корисних копалин, що 

надана у користування надрами 

гірничому підприємству 

Ставка, відсоток від 

вартості товарної 

продукції гірничого 

підприємства 

….  ….  
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

вуглеводні 
1), 2)

:    

нафта:    

з покладів, які повністю або 

частково залягають на глибині до 

5000 метрів 

39,00 

 

 

з покладів, які повністю залягають 

на глибині понад 5000 метрів 
18,00 

 
 

 конденсат:    

з покладів, які повністю або 

частково залягають на глибині до 

5000 метрів 

42,00  

 

з покладів, які повністю залягають 

на глибині понад 5000 метрів 

18,00  
 

газ природний (будь-якого 

походження): 

  газ природний (будь-якого 

походження): 

  

природний газ, що відповідає умові, 

визначеній у підпункті 263.11.5, 

видобутий з покладів до 5000 метрів 

20,00 природний газ, що відповідає умові, 

визначеній у підпункті 263.11.5, 

видобутий з покладів до 5000 метрів 

20,00 

природний газ, що відповідає умові, 

визначеній у підпункті 263.11.5, 

видобутий з покладів понад 5000 

метрів 

14,00 природний газ, що відповідає умові, 

визначеній у підпункті 263.11.5, 

видобутий з покладів понад 5000 

метрів 

14,00 

з покладів на ділянках надр 11,00 з покладів на ділянках надр 11,00 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

(родовищах) в межах 

континентального шельфу та/або 

виключної (морської) економічної зони 

України 

(родовищах) в межах 

континентального шельфу та/або 

виключної (морської) економічної зони 

України 

з покладів, які повністю або частково 

залягають на глибині до 5000 метрів 

28,00 з покладів, які повністю або частково 

залягають на глибині до 5000 метрів 

70,00 

з покладів, які повністю залягають на 

глибині понад 5000 метрів 

15,00 з покладів, які повністю залягають на 

глибині понад 5000 метрів 

70,00 

неенергетичні, нерудні 

(неметаловмісні (неметалічні)) корисні 

копалини, води підземні 
3)

, води 

поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди) 

5,00 неенергетичні, нерудні 

(неметаловмісні (неметалічні)) корисні 

копалини, води підземні 
3)

, води 

поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди) 

5,00 

____________ 
1)

 В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та 

конденсату, видобутих в межах території України, 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони 

України, плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 

2 відсотки від вартості товарної продукції гірничого підприємства; 
2)

 В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу 

природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового 

(попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних 

родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, 

газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території 

України, континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони України, плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин справляється із застосуванням 

ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості товарної продукції 

____________ 
1)

 Плата за користування надрами для видобування прісних 

підземних вод, які видобуваються платниками зазначеними у 

підпункті 263.1.6 пункту 263.1 цієї статті, застосовується за 

ставками визначеними у пункті 325.2 статті 325 цього Кодексу."; 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

гірничого підприємства; 
3)

 Плата за користування надрами для видобування прісних 

підземних вод, які видобуваються платниками, зазначеними у 

підпункті 263.1.6 пункту 263.1 цієї статті, застосовується за 

ставками, визначеними у пункті 325.2 статті 325 цього Кодексу. 

263.10. Коригуючі коефіцієнти 

. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263.10. Коригуючі коефіцієнти 

. . . 

До визначених у підпункті "а" підпункту 263.9.1 пункту  

263.9 цієї статті  ставок плати за користування надрами для 

нафти і конденсату у кожному податковому (звітному) періоді 

застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної економічної політики, для кожного 

звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни 

одного бареля нафти "Urals", перерахованої у гривні за курсом 

Національного банку України станом на 1 число місяця, що 

настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення 

проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом 

поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. 

Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urals", яка 

дорівнює 1287 гривень за барель.  

Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється 

десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до 

актів законодавства з питань проведення статистичних 

спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари 

(послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.  

Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка 

застосовується до ставок нафти і конденсату менше одиниці, 

такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 

(одиниця).  

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

 

До визначених у пункті 263.9 статті 263 цього Кодексу 
ставок плати за користування надрами для руд чорних, кольорових 

та легувальних металів, урановмісних руд у кожному податковому 

(звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який 

обчислюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної економічної політики, для 

кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої 

ціни однієї тонни відповідного виду товарної продукції 

(залізорудного концентрату, ільменітового та рутилового 

концентратів, урановмісних руд), перерахованої у гривні за курсом 

Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає 

за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих в 

щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді 

протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну 

відповідного виду товарної продукції, за методикою, визначеною 

Кабінетом Міністрів України. Під базовою ціною розуміється 

середня ціна, обчислена центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує реалізацію державної економічної політики, 

визначена виходячи з цін, опублікованих в щомісячному світовому 

комерційному інформаційному огляді, станом на 1 квітня 2014 

року і офіційно оприлюднена. 

Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим 

дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів 

законодавства з питань проведення статистичних спостережень за 

змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку 

індексу споживчих цін. 

Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується 

до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, 

урановмісних руд менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт 

застосовується із значенням 1 (одиниця). 

реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 

числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує 

визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму 

офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну 

інформацію Міністерству фінансів України та центральному 

органу державної податкової служби. 

До визначених у підпункті "б" підпункту 263.9.1 пункту  

263.9 цієї статті ставок плати за користування надрами для руд 

чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд у 

кожному податковому (звітному) періоді застосовується 

коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної 

політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом 

ділення середньої ціни однієї тонни відповідного виду товарної 

продукції (залізорудного концентрату, ільменітового та рутилового 

концентратів, урановмісних руд), перерахованої у гривні за курсом 

Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає 

за звітним періодом, визначена виходячи з цін, опублікованих в 

щомісячному світовому комерційному інформаційному огляді 

протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну 

відповідного виду товарної продукції, за методикою, визначеною 

Кабінетом Міністрів України. Під базовою ціною розуміється 

середня ціна, обчислена центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної економічної політики, визначена 

виходячи з цін, опублікованих в щомісячному світовому 

комерційному інформаційному огляді, станом на 1 квітня 2014 року 

і офіційно оприлюднена. 

Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим 

дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів 

законодавства з питань проведення статистичних спостережень за 

змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку 
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чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа 

наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену 

величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-

сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію 

Міністерству фінансів України та центральному органу державної 

податкової служби. 

індексу споживчих цін. 

Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до 

ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, 

урановмісних руд менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт 

застосовується із значенням 1 (одиниця). 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного 

звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину 

коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у 

спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству 

фінансів України та центральному органу державної податкової 

служби. 

РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ 

ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК 

301.6. Не може бути зареєстрований як платник податку:  

301.6.1. суб'єкт господарювання, у якого понад 50 відсотків 

доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції 

власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід 

від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, 

вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському 

товаровиробнику на праві власності або надані йому в 

користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, 

хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);  

301.6.2. суб'єкт господарювання, що провадить діяльність з 

виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів 

виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), 

вироблених на підприємствах первинного виноробства для 

підприємств вторинного виноробства, які використовують такі 

виноматеріали для виробництва готової продукції;  

301.6. Не може бути зареєстрований як платник податку:  

301.6.1. суб'єкт господарювання, у якого понад 50 відсотків доходу, 

отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного 

виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від 

реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, 

вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському 

товаровиробнику на праві власності або надані йому в 

користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, 

хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);  

301.6.2. суб'єкт господарювання, що провадить діяльність з 

виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних 

(коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на 

підприємствах первинного виноробства для підприємств 

вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали 

для виробництва готової продукції;  
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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства  

Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

301.6.3. суб'єкт господарювання, який станом на 1 січня базового 

(звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного 

податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

301.6.3. суб'єкт господарювання, який станом на 1 січня базового 

(звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного 

податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної 

сили (форс-мажорних обставин); 

301.6.4. суб'єкт господарювання, у якого обсяг операцій з 

постачання таким підприємством сільськогосподарських 

товарів (послуг), крім імпорту товарів, за попередній рік, 

перевищує 20 млн. гривень; 

301.6.5. суб'єкт господарювання, який має у власності або у 

користуванні сільськогосподарські угіддя, площа яких 

перевищує 1 тис. га. 

Розділ ХХ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану 

вартість 

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість 

15 ˡ. Тимчасово до 1 жовтня 2014 року від оподаткування 

податком на додану вартість звільняються операції з постачання на 

митній території України зернових культур товарних позицій 1001 

- 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 

1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких 

зернових та технічних культур сільськогосподарськими 

підприємствами - виробниками та підприємствами, які 

безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у 

сільськогосподарських підприємств - виробників, а також крім 

постачання таких зернових та технічних культур Аграрним 

фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість. 

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та 

технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, 

звільняються від оподаткування податком на додану вартість, крім 

вивезення сільськогосподарськими підприємствами - виробниками 

15 ˡ. Тимчасово до 1 січня 2015 року від оподаткування 

податком на додану вартість звільняються операції з постачання на 

митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 

1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 

і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких 

зернових та технічних культур сільськогосподарськими 

підприємствами - виробниками та підприємствами, які 

безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у 

сільськогосподарських підприємств - виробників, а також крім 

постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом 

у разі їх придбання з податком на додану вартість. 

 

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та 

технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, 

звільняються від оподаткування податком на додану вартість, крім 
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Зміст відповідного положення  

(норми) проекту акта  

таких зернових та технічних культур, вирощених на землях 

сільськогосподарського призначення, які перебувають у їх 

власності або постійному користуванні на дату такого експорту. 

При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або 

виготовлених необоротних активах, які одночасно 

використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних 

податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах 

першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу 

не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану 

вартість по таких необоротних активах включаються до 

податкового кредиту. 

 

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з 

постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної 

підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції 

оподатковуються податком на додану вартість у порядку, 

встановленому цим Кодексом. 

 

До 1 жовтня 2014 року призупинити дію пункту 197.21 

статті 197 цього Кодексу. 

вивезення сільськогосподарськими підприємствами - виробниками 

таких зернових та технічних культур, вирощених на землях 

сільськогосподарського призначення, які перебувають у їх 

власності або постійному користуванні на дату такого експорту. 

 

При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або 

виготовлених необоротних активах, які одночасно 

використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних 

податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах 

першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу 

не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану 

вартість по таких необоротних активах включаються до 

податкового кредиту. 

 

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з 

постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної 

підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції 

оподатковуються податком на додану вартість у порядку, 

встановленому цим Кодексом. 

  Виключити 

  

23. Тимчасово до 1 січня 2015 року від оподаткування 

податком на додану вартість звільняються операції з постачання, у 

тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і 

кольорових металів та деревини товарних позицій 4401, 4403, 

4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної 

підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00), а також паперу та картону 

для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 

згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і 

кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

23. Тимчасово до 1 січня 2015 року від оподаткування податком 

на додану вартість звільняються операції з постачання, у тому числі 

операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а 

також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) 

товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та 

брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 
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Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, 

зазначених у цьому пункті, звільняються від оподаткування 

податком на додану вартість. 

 

Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, 

зазначених у цьому пункті, звільняються від оподаткування 

податком на додану вартість. 

Норма відсутня. 33. По операціях з постачання на митній території України 

та вивезення в митному режимі експорту зернових культур 

товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних 

культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, які 

були придбані до 1 січня 2015 року, суми податку на додану 

вартість, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів 

(послуг), що використовувалися у таких операціях, не 

підлягають включенню до податкового кредиту з податку на 

додану вартість і не відшкодовуються з Державного бюджету 

України відповідно до статті 200 цього Кодексу та відноситься 

до складу витрат відповідно до абзацу третього підпункту 

139.1.6 пункту 139.1 статті 139 цього Кодексу.  

Положення абзацу першого цього пункту не застосовуються 

до операцій з першого постачання на митній території України 

та вивезення в митному режимі експорту таких зернових та 

технічних культур сільськогосподарськими підприємствами – 

виробниками, та постачання на митній території України 

підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та 

технічні культури у сільськогосподарських підприємств - 

виробників, а також постачання таких зернових та технічних 

культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на 

додану вартість. 

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток 

підприємств 

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток 

підприємств 

17. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 

року звільняються від оподаткування: 

Виключити 

а) прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий Виключити. 
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від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у 

готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки", 

у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких 

проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих 

будівель і споруд (за умови, що дохід від реалізації послуг з 

розміщення шляхом надання номера для тимчасового 

проживання складає не менше 50 відсотків сукупного доходу 

такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний 

податковий (звітний) період, у якому застосовується пільга);  

б) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств 

легкої промисловості (група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005), 

крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій 

сировині. 

При цьому на перехідний період до 1 січня 2012 року для 

підприємств легкої промисловості, які на час набрання чинності 

положеннями цього Кодексу мають укладені договори на 

виробництво продукції на давальницькій сировині, термін 

виконання яких закінчується протягом встановленого періоду, 

дозволяється застосовувати положення зазначеного пункту; 

 

в) прибуток, отриманий від основної діяльності 

підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 

КВЕД ДК 009:2005), які виробляють електричну енергію 

виключно з відновлювальних джерел енергії; 

Виключити. 

г) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств 

суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) 

промисловості;  

ґ) прибуток підприємств літакобудівної промисловості, 

отриманий від основної діяльності (клас 30.30 група 30.3 розділ 

30 КВЕД ДК 009:2010), а також від проведення такими 

підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які 
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виконуються для потреб літакобудівної промисловості; 

д) прибуток підприємств машинобудування для 

агропромислового комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 

29 КВЕД ДК 009:2005). 

Норма відсутня  33. Тимчасово, до 1 січня 2017 року, не враховуються у складі 

доходів для визначення об’єкта оподаткування податком на 

прибуток підприємств проценти від проведення операцій з 

активами інститутів спільного інвестування та фондів операцій 

з нерухомістю, створених відповідно до закону, на строк 

будівництва об’єкта (об’єктів) нерухомості, що фінансується 

(фінансуються) за рахунок активів таких інститутів та фондів. 

Положення цього пункту поширюються на інститути 

спільного інвестування та фонди операцій з нерухомістю, які 

відповідають сукупності таких критеріїв: 

- не менш ніж 95 відсотків активів яких розміщені в 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю; 

- створені на строк будівництва об’єкта (об’єктів) 

нерухомості. 

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів» 

РОЗДІЛ І. Загальні положення 

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів 

Абцаз 7: алкогольні напої - продукти, одержані шляхом 

спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на 

основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 

відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп 

Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодами 22 

04, 22 05, 22 06, 22 08; 

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів 

Абзац 7: алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового 

бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових 

спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних 

одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204, 2205, 2206, 2208 

згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка 

об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 
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2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД; 

РОЗДІЛ ІІІ. АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

Статті 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

1. Маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів, які 

реалізуються в Україні, здійснюється таким чином:  

на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки 

(іншого посуду) горілки та лікеро-горілчаних виробів, які 

реалізуються через торговельну мережу, в доступній для 

споживача формі згідно з чинним законодавством про мови 

вказуються: 

загальна та власна назви виробу;  

найменування виробника;  

знак для товарів і послуг;  

географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування 

виробника не відображає місця розташування суб'єкта 

господарювання;  

вміст спирту (% об.);  

місткість посуду;  

вміст цукру (якщо це регламентується нормативними 

документами);  

позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного 

виробництва, призначеної для реалізації на території України).  

Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону 

етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду).  

На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або 

пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата 

виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання та номер 

ліцензії на виробництво.  

Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється 

виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, 

бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та 

Статті 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

1. Маркування алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у 

частині другій цієї статті, які реалізуються в Україні, здійснюється 

таким чином:  

на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки 

(іншого посуду) алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у 

частині другій цієї статті, які реалізуються через торговельну 

мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним 

законодавством про мови вказуються: 

загальна та власна назви виробу;  

найменування виробника;  

знак для товарів і послуг;  

географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування 

виробника не відображає місця розташування суб'єкта 

господарювання;  

вміст спирту (% об.);  

місткість посуду;  

вміст цукру (якщо це регламентується нормативними 

документами);  

позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного 

виробництва, призначеної для реалізації на території України).  

Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону 

етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду).  

На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або 

пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата 

виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання та номер 

ліцензії на виробництво.  

Розлив алкогольних напоїв, крім продукції зазначеної у частині 

другій цієї статті, здійснюється виключно у передбачену діючими 
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художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. 

Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів з вмістом спирту 

етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць здійснюється виключно у 

тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 

0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і 

більше. 

 

Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з умовами 

відповідної угоди на експорт. 

стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також 

у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи 

глазурованої кераміки. Розлив алкогольних напоїв, крім 

продукції зазначеної у частині другій цієї статті,  з вмістом 

спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць здійснюється 

виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 

л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 

л, 1,0 л і більше. 

Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з умовами 

відповідної угоди на експорт. 
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