ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні»
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту
РОЗДІЛ I

1.Податковий кодекс України
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 14. Визначення понять:

Стаття 14. Визначення понять:

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому
14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому
значенні:
значенні:
14.1.112. мінеральна сировина – товарна продукція
гірничодобувного підприємства, що є результатом його
господарської діяльності з видобутку корисних копалин, у
тому числі шляхом виконання господарських договорів про
послуги з давальницькою сировиною, і за якісними
характеристиками
відповідає
вимогам
установлених
законодавством стандартів або вимогам договорів.
Не належать до мінеральної сировини речовини, які
виникають в результаті фізико-хімічної переробки видобутої
корисної копалини або продуктів її первинної переробки;
14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

14.1.112. мінеральна сировина – товарна продукція
гірничодобувного підприємства, що є результатом його
господарської діяльності з видобутку корисних копалин, у
тому числі шляхом виконання господарських договорів про
послуги з давальницькою сировиною, і за якісними
характеристиками
відповідає
вимогам
установлених
законодавством стандартів або вимогам договорів.
виключити

14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

а) для цілей розділів X, XI - обсяг нафти, природного
а) для цілей розділу XI – обсяг нафти, природного газу
газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового
конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї
статті;
статті, що у порядку визначеному в правилах
видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік
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безпосередньо після
пунктів
їх підготовки
застосуванням засобів приладового обліку;

із

б) для цілей розділу XVIII - вироблена продукція у
значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про
розподіл продукції", крім випадків, коли вироблена
продукція обліковується та використовується інвестором як
паливо або сировина;

б) для цілей розділу XVIII – вироблена продукція у
значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про
розподіл продукції". У випадках, коли вироблена продукція
обліковується та використовується інвестором як паливо або
сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини
визначається в порядку визначеному підпунктом „а‖
цього пункту;

14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної
сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного
підприємства включає сукупність операцій збирання,
дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування),
брикетування, агломерацію, за виключенням агломерації руд
з термічною обробкою, та збагачення фізико-хімічними
методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних
копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної
структури), а також може включати переробні технології,
що є спеціальними видами робіт з добування корисних
копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та
бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка
розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід
покладів дна водойм);

14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної
сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного
підприємства включає сукупність операцій збирання,
дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування),
брикетування, агломерацію та збагачення фізико-хімічними
методами, а також може включати переробні технології, що є
спеціальними видами робіт з добування корисних копалин
(підземна газифікація та виплавляння, хімічне та
бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка
розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід
покладів дна водойм);

Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру
Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру
сплачених грошових зобов'язань
сплачених грошових зобов'язань
…
…
Норма відсутня.
43.6. Повернення
помилково
та/або
надміру
сплачених грошових зобов’язань платникам податків
здійснюється з бюджету, у який такі кошти були
зараховані.
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РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Стаття 151. Ставки податку

Стаття 151. Ставки податку

151.1. Основна ставка податку становить 16 відсотків.

151.1. Основна ставка податку становить 18 відсотків.

РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 164. База оподаткування
Стаття 164. База оподаткування
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного 164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включаються:
доходу платника податку включаються:
164.2.8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, 164.2.8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів,
процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 процентів (крім процентів у сумі, що не перевищує в рік
та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 сімнадцять прожиткових мінімумів для працездатної
пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, а також виграшів та особи, встановлених законом на 1 січня звітного
призів у державну грошову лотерею в розмірах, податкового року, процентів, визначених у підпунктах
передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті
цього Кодексу);
165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, а також
виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах,
передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165
цього Кодексу);
відсутній
164.2.19. суми пенсій (включаючи суму її індексації,
нараховану відповідно до закону) або щомісячного
довічного грошового утримання, отримуваних платником
податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із
законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, якщо їх розмір
перевищує десять тисяч гривень, – у сумі такого
перевищення;
164.2.19. інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього 165.2.20 інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього
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Кодексу.
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включаються такі доходи:
е) сума пенсій (включаючи суму її індексації,
нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного
грошового утримання, отримуваних платником податку з
Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а
також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи
оподатковуються в країні їх виплати;
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку

Кодексу.
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включаються такі доходи:
е) сума пенсій (включаючи суму її індексації,
нараховану відповідно до закону) або щомісячного
довічного грошового утримання, отримуваних платником
податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із
законом, крім випадку, визначеного підпунктом 164.2.19
пункту 164.2. статті 164 цього Кодексу, а також пенсій з
іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають
оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати;
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку

165.1.41. доходи у вигляді процентів на поточні банківські
рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються
виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій,
соціальної допомоги та інших передбачених законом
соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються
Національним банком України;
Стаття 167. Ставки податку

165.1.41. доходи у вигляді процентів на поточні банківські
рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються
виключно виплати стипендій, пенсій, соціальної допомоги та
інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки
таких рахунків визначаються Національним банком України;

167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази
оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених,
наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5
цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або
інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються,
надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за

167.1. Ставки податку становлять:

Стаття 167. Ставки податку

167.1.1. Якщо база оподаткування звітного податкового
місяця не перевищує десять прожиткових мінімумів, то
застосовується ставка 15 відсотків.
167.1.2. Якщо база оподаткування звітного податкового
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цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та місяця перевищує десять прожиткових мінімумів, але не
недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), перевищує 17 прожиткових мінімумів, до суми такого
отриманий від організатора азартної гри.
перевищення застосовується ставка 17 відсотків.
Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм
пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів,
зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному
місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
податкового року, до суми такого перевищення
застосовується ставка 17 відсотків.

167.1.3. Якщо база оподаткування звітного податкового
місяця перевищує 17 прожиткових мінімумів, але не
перевищує 33 прожиткових мінімуми, до суми такого
перевищення застосовується ставка 20 відсотків.
167.1.4. Якщо база оподаткування звітного податкового
місяця перевищує 33 прожиткових мінімумів, але не
перевищує 66 прожиткових мінімуми, до суми такого
перевищення застосовується ставка 25 відсотків;
167.1.5. Якщо база оподаткування звітного податкового
місяця перевищує 66 прожиткових мінімумів, до суми
такого перевищення застосовується ставка 30 відсотків.
167.1.6. Встановлені в підпунктах 167.1.1.-167.1.5 цього
пункту ставки податків не застосовуються до доходів,
визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті.
167.1.7. Для цілей цього пункту термін «прожитковий
мінімум» розуміється як розмір прожиткового мінімуму
для працездатної особи, встановленому законом на 1
січня звітного податкового року.

Платники податку, які подають податкові декларації за
податковий (звітний) рік згідно з статтями 177 і 178 цього
розділу, застосовують ставку податку 17 відсотків до
частини середньомісячного річного оподатковуваного
доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня

167.1.8. Платники податку, які подають податкові
декларації за податковий (звітний) рік згідно з статтями
177 і 178 цього розділу, застосовують ставки податку,
встановлені
у
підпунктах 167.1.1.-167.1.5
до
середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що
перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної
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податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного
річного оподатковуваного доходу розраховується як сума
загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в
абзаці першому цього пункту, поділена на кількість
календарних місяців, протягом яких платником податку було
одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який
здійснюється декларування.

плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року. Розмір середньомісячного річного
оподатковуваного доходу розраховується як сума
загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених
в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість
календарних місяців, протягом яких платником податку
було одержано такі доходи у податковому (звітному) році,
за який здійснюється декларування.

Встановлені у абзацах першому та другому цього пункту
ставки податків не застосовуються до доходів, визначених у
пунктах 167.2 - 167.4 цієї статті.
167.2. Ставка податку становить 5 відсотків
оподаткування щодо доходу, нарахованого як:
процент на поточний
банківський рахунок;

або

депозитний

бази 167.2. Ставка податку становить 5 відсотків
оподаткування щодо доходу, нарахованого як:

(вкладний) виключити

процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним виключити
(депозитним) сертифікатом;
процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у виключити
кредитній спілці;
дохід, який виплачується компанією, що управляє виключити
активами інституту спільного інвестування, на розміщені
активи відповідно до закону, включаючи дохід, що
виплачується (нараховується) емітентом внаслідок
викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного
інвестування, відповідно до закону, який визначається як

бази
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різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою
коштів або вартістю майна, сплаченою платником
податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з
придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх
вартості;
дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними виключити
облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий виключити
власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та виключити
дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу
(погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії
сертифікатів;
доходи у вигляді дивідендів;

виключити

дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з виключити
облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі
від зміни курсу іноземної валюти;
доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними
нормами цього розділу.
нормами цього розділу.
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167.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки,
визначеної абзацом першим пункту 167.1 цієї статті, бази
оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз
(крім виграшу у державній та недержавній грошовій лотереї
та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора
азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів.

167.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки,
визначеної підпунктом 167.1.1 пункту 167.1 цієї статті, бази
оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз
(крім виграшу у державній та недержавній грошовій лотереї
та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора
азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів.

Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у
спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам чемпіонам України, призерам спортивних змагань
міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам,
визначених у підпункті "б" підпункту 165.1.1 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою,
визначеною у пункті 167.1 цієї статті.

Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у
спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам чемпіонам України, призерам спортивних змагань
міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам,
визначених у підпункті "б" підпункту 165.1.1 пункту 165.1
статті 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою,
визначеною у пункті 167.1 цієї статті.

167.4. Ставка податку становить 10 відсотків бази
оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати,
визначеного згідно із пунктом 164.6 статті 164 цього
Кодексу, шахтарів - працівників, які видобувають вугілля,
залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів,
марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних
підприємств, які зайняті на підземних роботах повний
робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а
також працівників державних воєнізованих аварійнорятувальних служб (формувань), у тому числі центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту, у вугільній промисловості, - за
Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників
на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових

167.4. Ставка податку становить 10 відсотків бази
оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати,
визначеного згідно із пунктом 164.6 статті 164 цього
Кодексу, шахтарів - працівників, які видобувають вугілля,
залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві
та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які
зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50
відсотків і більше робочого часу на рік, а також працівників
державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб
(формувань), у тому числі центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного
захисту, у вугільній промисловості, - за Списком N 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,
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умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

затвердженим Кабінетом Міністрів України.

відсутній

Доходи, зазначені в абзаці першому цього пункту, не
враховуються під час проведення річного перерахунку за
сукупністю ставок, визначених підпунктами 167.1.1167.1.5 пункту 167.1 цієї статті.

167.5. Ставка податку може становити інший розмір,
167.5. Ставка податку може становити інший розмір, визначений відповідними нормами цього розділу.
визначений відповідними нормами цього розділу.
Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та
Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та
сплати (перерахування) податку до бюджету
сплати (перерахування) податку до бюджету
168.3.
Розрахунок
податкових
зобов'язань
з
оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у
джерела його виплати, проводиться податковим агентом (у
тому числі роботодавцем).
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та
оподаткування окремих видів доходів

168.3.
Розрахунок
податкових
зобов'язань
з
оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у
джерела його виплати, проводиться податковим агентом (у
тому числі роботодавцем, Пенсійним фондом).
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та
оподаткування окремих видів доходів

170.4. Оподаткування процентів.

170.4. Оподаткування процентів

170.4.1. Податковим агентом платника податку під час
нарахування (виплати) на його користь доходів, визначених у
пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу, є особа, яка здійснює
таке нарахування (виплату).

170.4.1. Податковим агентом платника податку під час
нарахування (виплати) на його користь доходів у формі
процентів є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату),
за винятком банківської установи.

Загальна сума податків, утриманих протягом звітного
податкового місяця з таких нарахованих (виплачених)
процентів платнику податку, сплачується (перераховується)
таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені

Загальна сума податків, утриманих протягом звітного
податкового місяця з таких нарахованих (виплачених)
процентів платнику податку, сплачується (перераховується)
таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені
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цим Кодексом для місячного податкового періоду.

цим Кодексом для місячного податкового періоду.

170.4.2. Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді
процентів, відображає у податковому розрахунку, подання
якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176
цього Кодексу, загальну суму таких нарахованих (сплачених)
доходів та загальну суму утриманого з них податку. При
цьому інформація щодо окремого банківського вкладного
(депозитного) або поточного рахунку фізичної особи, суми
нарахованих на нього процентів, а також відомостей щодо
такої фізичної особи - вкладника не надається.

170.4.2. Податковий агент, який нараховує доходи у
вигляді процентів, відображає у податковому розрахунку,
подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2
статті 176 цього Кодексу, загальну суму таких
нарахованих (сплачених) платнику податку доходів та
загальну суму утриманого (перерахованого) з них
податку.

170.4.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних
доходів), нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб
з будь-яких інших підстав, ніж ті, що зазначені у підпункті
170.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку,
встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно
оподатковуються під час їх виплати за ставками,
визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.
170.5 Оподаткування дивідендів.

170.4.3.
Оподаткування
процентів,
нарахованих
(виплачених) на користь фізичних осіб протягом місяця
здійснюється податковим агентом під час кожного
нарахування (виплати) із застосуванням ставки,
встановленої підпунктом 167.1.1 пункту 167.1 статті 167
цього Кодексу, що не виключає обов’язку отримувача
таких доходів щодо здійснення річного перерахунку за
сукупністю ставок, передбаченим таким пунктом.
170.5 Оподаткування дивідендів.

170.5.3. Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом
корпоративних прав - резидентом, що є юридичною особою,
оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.2
статті 167 цього Кодексу, крім дивідендів на користь
фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або
іншими корпоративними правами, які мають статус
привілейованих або інший статус, що передбачає виплату
фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за

170.5.3. Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом
корпоративних прав - резидентом, що є юридичною особою,
оподатковуються за ставками, визначеними у пункті
167.1. статті 167 цього Кодексу, крім дивідендів на користь
фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або
іншими корпоративними правами, які мають статус
привілейованих або інший статус, що передбачає виплату
фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за

11

суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію
(корпоративне право), емітовану таким платником податку,
які згідно із підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 цього
Кодексу прирівнюються з метою оподаткування до виплати
заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію
(корпоративне право), емітовану таким платником податку,
які згідно із підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 цього
Кодексу прирівнюються з метою оподаткування до виплати
заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

170.11. Оподаткування іноземних доходів.

170.11. Оподаткування іноземних доходів.

170.11.1. У разі якщо джерело виплат будь-яких
оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу
включається до загального річного оподатковуваного доходу
платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати
річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками,
визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

170.11.1. У разі якщо джерело виплат будь-яких
оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу
включається до загального річного оподатковуваного доходу
платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати
річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками,
визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом Виключити
їх виплат включаються до загального річного
оподатковуваного
доходу
платника
податку
отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову
декларацію, та оподатковуються за ставкою, визначеною
пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Стаття 176. Забезпечення виконання податкових Стаття 176.
зобов'язань
зобов'язань

Забезпечення

виконання

податкових

176.1. Платники податку зобов'язані:

176.1. Платники податку зобов'язані:

є) подавати податкову декларацію за результатами
податкового (звітного) року у строки, передбачені цим
Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб,
якщо протягом такого податкового (звітного) року
оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися,

є) подавати податкову декларацію за результатами
податкового (звітного) року у строки, передбачені цим
Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб,
якщо протягом такого податкового (звітного) року
доходи,
оподатковувані за ставками, визначеними
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надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних
та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород,
платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за
цивільно-правовими договорами двома або більше
податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких
оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного податкового року.

пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, нараховувалися
(виплачувалися, надавалися) двома або більше
податковими агентами і при цьому загальна річна сума
таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять
розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи,
встановленого законом на 1 січня звітного податкового
року.

Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені,
надані) платникам податку, ніж зазначені в абзаці першому
цього підпункту, не включаються до складу загального
річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з
цим підпунктом.

Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені,
надані) платникам податку, ніж зазначені в абзаці першому
цього підпункту, не включаються до складу загального
річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з
цим підпунктом.

Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми Перерахунок податку із задекларованої річної загальної
оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку суми оподатковуваних доходів у такому порядку:
до податкової декларації у такому порядку:
задекларована річна загальна сума оподатковуваних
задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів доходів зменшується на фактично нараховані (утримані)
зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом протягом звітного року податковими агентами суми
звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
страхування,
страхових
внесків
до
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, соціальне
страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених
передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до законом, - обов'язкових страхових внесків до
недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику недержавного пенсійного фонду та на суму наданої
податку податкової соціальної пільги (за її наявності);
платнику податку податкової соціальної пільги (за її
наявності);
якщо зменшена загальна сума оподаткованого доходу
перевищує 120 прожиткових мінімум, але не перевищує
204 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення
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застосовується ставка 17 відсотків;
якщо зменшена загальна сума оподаткованого доходу
перевищує 204 прожиткових мінімумів, але не перевищує
396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення
застосовується ставка 20 відсотків;
якщо зменшена загальна сума оподаткованого доходу
перевищує 396 прожиткових мінімумів, але не перевищує
792 прожиткових мінімуми, до суми такого перевищення
застосовується ставка 25 відсотків;
якщо зменшена загальна сума оподаткованого доходу
перевищує 792 прожиткових мінімуми, до суми такого
перевищення застосовується ставка 30 відсотків.
із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто
двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного податкового року,
оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків, решта
суми - за ставкою у розмірі 17 відсотків.
Нарахований податок із зменшеної загальної суми
оподатковуваних доходів зменшується на суму податку,
фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами
протягом податкового (звітного) року на доходи, зазначені в
абзаці першому цього підпункту, які задекларовані
платником податку. Позитивна різниця податку підлягає
сплаті платником податку до відповідного бюджету в
порядку, встановленому цим Кодексом.

Нарахований податок із зменшеної загальної суми
оподатковуваних доходів зменшується на суму податку,
фактично нарахованого (утриманого) податковими
агентами протягом податкового (звітного) року на
доходи, зазначені в абзаці першому цього підпункту, які
задекларовані платником податку. Позитивна різниця
податку підлягає сплаті платником податку до
відповідного бюджету в порядку, встановленому цим
Кодексом.
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РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Стаття 193. Розміри ставок податку
193.1. Ставки податку встановлюються
оподаткування в таких розмірах:
а) 17 відсотків;

від

Стаття 193. Розміри ставок податку
193.1. Ставки податку встановлюються
бази
оподаткування в таких розмірах:
а) 20 відсотків;

б) 0 відсотків.

від

бази

б) 0 відсотків;
в) 7 відсотків по операціях з першого постачання
лікарських засобів, дозволених для виробництва і
застосування в Україні та внесених до Державного
реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними
закладами), а також з першого постачання виробів
медичного призначення за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню
Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню
за основною ставкою
за основною ставкою
194.1. Операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу,
крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених
від оподаткування, та операцій, до яких застосовується
нульова ставка, оподатковуються за ставкою, зазначеною в
підпункті "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є
основною.

194.1. Операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу,
крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених
від оподаткування, та операцій, до яких застосовується
нульова ставка та 7 відсотків, оподатковуються за ставкою,
зазначеною в підпункті "а" пункту 193.1 статті 193 цього
Кодексу, яка є основною.

194.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування
та додається до ціни товарів/послуг.
Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування
196.1. Не є об'єктом оподаткування операції з:
196.1.16. ввезення на митну територію України, вивезення
за межі митної території України незалежно від обраного
митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує

194.1.1. Податок становить 20 відсотків, 7 відсотків бази
оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.
Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування
196.1. Не є об'єктом оподаткування операції з:
196.1.16. ввезення на митну територію України,
вивезення за межі митної території України незалежно від
обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не

15

еквівалент 100 євро;
перевищує еквівалент 150 євро;
196.1.17. ввезення на митну територію України товарів,
196.1.17. ввезення на митну територію України товарів,
сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150
євро:
євро:
у несупроводжуваному багажі;
у несупроводжуваному багажі;
на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної
на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної
особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних
поштових відправленнях;
поштових відправленнях;
на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної
на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної
особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес- особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного
відправленнях;
відправника у міжнародних експрес-відправленнях;
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
197.1.27. постачання лікарських засобів, дозволених для
виробництва і застосування в Україні та внесених до
Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі
аптечними закладами), а також виробів медичного
призначення за переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України;

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

197.1.27. постачання лікарських засобів, крім першого
постачання, дозволених для виробництва і застосування в
Україні та внесених до Державного реєстру лікарських
засобів (у тому числі аптечними закладами), а також
виробів
медичного призначення,
крім
першого
постачання, за переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України.
У цьому розділі перше постачання лікарських засобів
та виробів медичного призначення означає:
а) ввезення на митну територію України лікарських
засобів та виробів медичного призначення;
б) перше постачання лікарських засобів та виробів
медичного призначення вітчизняним виробником.
197.21. Звільняються від оподаткування операції з
197.21 виключити;
постачання на митній території України та вивезення в
митному режимі експорту зернових культур товарних
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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.
Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що
підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету
України або відшкодуванню з Державного бюджету України
(бюджетному відшкодуванню), та строки проведення
розрахунків
200.17. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у
тому числі заборгованості бюджету) є доходи Державного
бюджету України.
Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату
бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю
доходів, отриманих від цього податку в окремих регіонах
України.

Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що
підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету
України або відшкодуванню з Державного бюджету України
(бюджетному відшкодуванню), та строки проведення
розрахунків
200.17. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у
тому числі заборгованості бюджету) є доходи бюджету до
якого сплачується податок.
Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату
бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю
доходів, отриманих від цього податку в окремих регіонах
України.

РОЗДІЛ XVII. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
215.1. До підакцизних товарів належать:
215.1. До підакцизних товарів належать:
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спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої,
пиво;
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
нафтопродукти, скраплений газ;
автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи,
мотоцикли.

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої,
пиво;
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
нафтопродукти,
скраплений
газ,
речовини,
що
використовуються як компоненти моторних палив,
паливо моторне альтернативне;
автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи,
мотоцикли.
215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється 215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється
за такими ставками:
за такими ставками:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти,
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти,
алкогольні напої, пиво:
алкогольні напої, пиво:
Код товару
Код товару
Опис товару
Опис товару
(продукції)
Одиниці Ставки
(продукції)
Одиниці Ставки
(продукції) згідно з
(продукції) згідно з
згідно з УКТ
виміру
податку
згідно з УКТ
виміру
податку
УКТ ЗЕД
УКТ ЗЕД
ЗЕД
ЗЕД
Пиво із солоду
гривень за 1
Пиво із солоду
гривень за 1
2203 00
0,87
2203 00
1,24
(солодове)
літр
(солодове)
літр
2204
2204
(крім 2204 10,
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 06 00,
Вина виноградні
гривень за 1
Вина виноградні
гривень за 1
2204 21 07 00,
0,01
2204 21 07 00,
0,01
натуральні
літр
натуральні
літр
2204 21 08 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
2204 29 10 00)
2204
2204
(крім 2204 10,
(крім 2204 10,
Вина натуральні з
Вина натуральні з
2204 21 06 00,
гривень за 1
2204 21 06 00,
гривень за 1
доданням спирту та
2,86
доданням спирту та
3,58
2204 21 07 00,
літр
2204 21 07 00,
літр
міцні (кріплені)
міцні (кріплені)
2204 21 08 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 21 09 00,
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2204 29 10 00)
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)

Вина ігристі
Вина газовані

гривень за 1
літр

4,16

Вермути та інші
вина виноградні
натуральні з
гривень за 1
2205
доданням
2,86
літр
рослинних або
ароматизувальних
екстрактів
Інші зброджені
напої (наприклад,
сидр, перрі
2206 00
(грушевий напій),
(крім 2206 00
напій медовий);
31 00,
гривень за 1
суміші із
2206 00 51 00,
літр 100зброджених напоїв
56,42
2206 00 81 00 відсотковог
та суміші
сидр і перрі
о спирту
зброджених напоїв з
(без додавання
безалкогольними
спирту)
напоями, в іншому
місці не зазначені (з
доданням спирту)
2206 00 31 00 Сидр і перрі (без
гривень за 1
0,50
2206 00 51 00 додання спирту)
літр

2204 29 10 00)
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)

Вина ігристі
Вина газовані

Вермути та інші
вина виноградні
натуральні з
2205
доданням
рослинних або
ароматизувальних
екстрактів
Інші зброджені
напої (наприклад,
сидр, перрі
2206 00
(грушевий напій),
(крім 2206 00 31
напій медовий);
00,
суміші із
2206 00 51 00,
зброджених напоїв
2206 00 81 00 та суміші
сидр і перрі (без
зброджених напоїв з
додаванн
безалкогольними
спирту)
напоями, в іншому
місці не зазначені (з
доданням спирту)
2206 00 31 00
Сидр і перрі (без
2206 00 51 00
додання спирту)

гривень за 1
літр

5,20

гривень за 1
літр

3,58

гривень за 1
літр 10070,53
відсотковог
оспирту

гривень за 1
літр

0,63
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2206 00 81 00

2207

2208

2206 00 81 00
Спирт етиловий,
неденатурований, з
концентрацією
спирту 80 об. % або
більше; спирт
етиловий та інші
спиртові дистиляти
та спиртні напої,
одержані шляхом
перегонки,
денатуровані, будьякої концентрації
Спирт етиловий,
неденатурований з
концентрацією
спирту менш як 80
об. %; спиртові
дистиляти та
спиртні напої,
одержані шляхом
перегонки, лікери та
інші напої, що
містять спирт

гривень за 1
літр 10056,42
відсотковог
о спирту

гривень за 1
літр 10056,42
відсотковог
о спирту

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники
тютюну:
Ставки податку
Код товару Опис товару
(продукції) (продукції)згід специфічна
адвалорна
згідно з но з УКТ ЗЕД одиниці ставка одиниц ставка

2207

2208

Спирт етиловий,
неденатурований, з
концентрацією
спирту 80 об. % або
більше; спирт
етиловий та інші
спиртові дистиляти
та спиртні напої,
одержані шляхом
перегонки,
денатуровані, будьякої концентрації
Спирт етиловий,
неденатурований з
концентрацією
спирту менш як 80
об. %; спиртові
дистиляти та
спиртні напої,
одержані шляхом
перегонки, лікери та
інші напої, що
містять спирт

гривень за 1
літр 10070,53
відсотковог
о спирту

гривень за 1
літр 10070,53
відсотковог
о спирту

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники
тютюну:
Ставки податку
Код товару Опис товару
(продукції) (продукції)
специфічна
адвалорна
згідно з
згідно з УКТ одиниці ставка одиниц ставка
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УКТ ЗЕД
Тютюнова
сировина
2401
Тютюнові
відходи
Сигари,
включаючи
сигари з
відрізаними
2402 10 00
кінцями, та
00
сигарили
(тонкі сигари),
з вмістом
тютюну
Сигарети без
2402 20 90
фільтра,
10
цигарки
2402 20 90 Сигарети з
20
фільтром

виміру

і
виміру

УКТ ЗЕД

гривень
за 1
217,60
кілограм
(нетто)

гривень
за 1
217,60
кілограм
(нетто)

гривень
відсотк
за 1000 77,5
ів
штук
гривень
173,2 відсотк
за 1000
0
ів
штук

Тютюн та
замінники
2403
тютюну, інші,
гривень
(крім
промислового
за 1
217,60
2403 99 10 виробництва;
кілограм
00,
тютюн
(нетто)
2403 10)
"гомогенізован
ий" або
"відновлений";

12

12

ЗЕД

Тютюнова
сировина
2401
Тютюнові
відходи
Сигари,
включаючи
сигари з
відрізаними
2402 10 00
кінцями, та
00
сигарили
(тонкі сигари),
з вмістом
тютюну
Сигарети без
2402 20 90
фільтра,
10
цигарки
2402 20 90 Сигарети з
20
фільтром

2403

виміру

і
виміру

гривень
за 1
272,00
кілограм
(нетто)

гривень
за 1
272,00
кілограм
(нетто)

гривень
відсотк
за 1000 96,88
ів
штук
гривень
216,50 відсотк
за 1000
ів
штук

Тютюн та
замінники
тютюну, інші,
гривень
промислового
за 1
272,00
виробництва;
кілограм
тютюн
(нетто)
"гомогенізова
ний" або
"відновлений"

12

12
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тютюнові
екстракти та
есенції
Тютюн для
куріння, з
гривень
вмістом або бе
за 1
2403 10
вмісту
217,60
кілограм
замінників у
(нетто)
будь-якій
пропорції
гривень
Жувальний і
2403 99 10
за 1
нюхальний
217,60
00
кілограм
тютюн
(нетто)
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати
акцизного податку на тютюнові вироби:
Мінімальне акцизне
Код товару
податкове
Опис товару
(продукції)
зобов'язання
(продукції) згідно з
згідно з УКТ
УКТ ЗЕД
одиниці
ЗЕД
сума
виміру
Сигарети без фільтра, гривень за
2402 20 90 10
101,60
цигарки
1000 штук
гривень за
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром
231,70
1000 штук

; тютюнові
екстракти та
есенції

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати
акцизного податку на тютюнові вироби:
Мінімальне акцизне
Код товару
податкове
Опис товару
(продукції)
зобов'язання
(продукції) згідно з
згідно з УКТ
УКТ ЗЕД
одиниці
ЗЕД
сума
виміру
Сигарети без фільтра, гривень за
2402 20 90 10
цигарки
1000 штук 127,00
гривень за
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром
1000 штук 289,63

215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що 215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що
використовуються як компоненти моторних палив:
використовуються як компоненти моторних палив, паливо
моторне альтернативне:
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Код товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Опис товару
(продукції) згідно з
УКТ ЗЕД

Ставка акцизного
податку у твердих
сумах з одиниці
реалізованого
товару (продукції)
одиниця ставка
виміру

Код товару
(продукції)
згідно з УКТ
ЗЕД

Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних
процесів переробки

євро за
1000
кілограмів

182

2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90

Опис товару (продукції) Ставка акцизного
згідно з УКТ ЗЕД
податку у твердих
сумах з одиниці
реалізованого
товару (продукції)
одиниця ставка
виміру
Легкі дистиляти:
для специфічних
євро за
182
процесів переробки
1000
кілограмів
для хімічних
-"182
перетворень у процесах,
крім зазначених у
товарних підкатегоріях
2710 12 11 10,
2710 12 11 20,

Бензини спеціальні:
2710 11 21 00

уайт-спірит

—―—

182

2710 11 25 00

інші спеціальні
бензини

—―—

198

2710 12 21 00
2710 12 25 00

Бензини моторні:
2710 11 31 00

бензини авіаційні
бензини моторні з
вмістом свинцю 0,013
г/л або менше:

—―—

30

2710 12 31 00

2710 12 11 90
Бензини спеціальні:
уайт-спірит
інші спеціальні бензини
Бензини моторні:
бензини авіаційні
бензини моторні з
вмістом свинцю 0,013
г/л або менше:

-"-"-

182
198

-"-

30
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2710 11 41 11,
2710 11 41 31,
2710 11 41 91,
2710 11 45 11,
2710 11 49 11

2710 11 41 19,
2710 11 41 39,
2710 11 41 99,
2710 11 45 99,
2710 11 49 99

із вмістом не менш як
5 мас. % біоетанолу або
не менш як 5 мас. %
етил-

—―—

198

трет-бутилового етеру
або їх суміші:

інші бензини

євро за
1000
кілограмів

198

2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99

із вмістом не менш як 5
мас. % біоетанолу або не
менш як 5 мас. % етилтрет-бутилового ефіру
або їх суміші

-"-

198

інші бензини

-"-

198
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2710 20 90 00

2710 11 51 00,
2710 11 59 00

2710 11 70 00
2710 11 90 00

2710 19 11 00
2710 19 15 00

з вмістом свинцю більш
як 0,013 г/л

Паливо для реактивних
двигунів
Інші легкі дистиляти

Середні дистиляти:
для специфічних
процесів переробки
для хімічних

—―—

198

—―—

30

—―—

198

—―—

182

—―—

182

2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
2710 12 70 00
2710 12 90 00
2710 20 90 00

2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90

бензини моторні із
вмістом свинцю менш
як 0,013 г/л та із вмістом
біодизелю
із вмістом свинцю більш
як 0,013 г/л

-"-

198

-"-

198

Паливо для реактивних
двигунів
Інші легкі дистиляти
інші легкі дистиляти з
вмістом 70 мас. % або
більше нафтопродуктів
із вмістом біодизелю,
крім легких дистилятів,
що призначені для
специфічних та хімічних
перетворень і
спеціальних та моторних
бензинів
Середні дистиляти:
для специфічних
процесів переробки

-"-

30

-"-"-

198
198

-"-

182

для хімічних
перетворень у процесах,
не зазначених у

-"-

182

25

перетворень в
процесах, не зазначених
у позиції 2710 19 11 00

2710 19 21 00
2710 19 25 00
2710 19 29 00

2710 19 31 40,
2710 19 35 40,
2710 19 49 00
2710 19 31 30,
2710 19 35 30,
2710 19 41 30,
2710 19 45 00
2710 19 31 20,
2710 19 35 20,
2710 19 41 20
2710 19 31 10,
2710 19 35 10,
2710 19 41 10
2710 19 61 00,
2710 19 63 00,
2710 19 65 00,
2710 19 69 00

Гас:
паливо для реактивних
двигунів
інший гас
Інші середні дистиляти
Важкі дистиляти
(газойлі) з вмістом
сірки:
більш як 0,2 мас. %

2710 19 21 00
—―—

19

—―—
—―—

182
182

—―—

98

більш як 0,035 мас. %,
але не більш як 0,2 мас.
%

—―—

75

більш як 0,005 мас. %,
але не більш як 0,035
мас. %
не більш як 0,005 мас.
%

євро за
1000
кілограмів
—―—

68

—―—

46

Тільки паливо пічне

46

2710 19 25 00
2710 19 29 00
2710 19 31
2710 19 35
2710 19 43
2710 19 46
2710 19 47
2710 19 48
2710 20 11
2710 20 15
2710 20 17
2710 20 19

2710 19 62
2710 19 64
2710 19 68
2710 20 31
2710 20 35
2710 20 39
2710 19 51 00

підкатегорії 2710 19 11
Гас:
паливо для реактивних
двигунів
інший гас
Інші середні дистиляти
Важкі дистиляти
(газойлі):

-"-

19

-"-"-"-

182
182
98

Тільки паливо пічне
побутове

-"-

98

Паливо рідке (мазут) для
специфічних процесів

-"-

98

26

2710 19 55 00

2711 12 11 00,
2711 12 19 00,
2711 12 91 00,
2711 12 93 00,
2711 12 94 00,
2711 12 97 00,
2711 13 10 00,
2711 13 30 00,
2711 13 91 00,
2711 13 97 00

Скраплений газ (пропан
або суміш пропану з
бутаном)

2707 10 90 00

Бензол сирий
кам'яновугільний

2905 11 00 00

Метанол технічний
(метиловий спирт)

2710 19 31 00

Газойлі для
специфічних процесів
переробки

—―—

44

євро за 100
кілограмів

250

-"-

400

євро за 1
тис.
кілограмів

98

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
2707 10 90 00

2905 11 00 00

переробки
Паливо рідке (мазут) для
хімічних перетворень у
процесах, крім
зазначених у товарній
підкатегорії
2710 19 51 00
Скраплений газ (пропан
або суміш пропану з
бутаном) та інші гази

-"-

98

-"-

44

Бензол сирий
кам'яновугільний

-"-

250

Метанол технічний
(метиловий спирт)

-"-

400
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2710 19 35 00

Газойлі для хімічних
перетворень у
процесах, крім
зазначених у товарній
каегорії 2710 19 31

євро за 1
тис.
кілограмів

98

2710 19 51 00

Паливо рідке (мазут)
для специфічних
процесів переробки

євро за 1
тис.
кілограмів

46

2710 19 55 00

Паливо рідке (мазут)
для хімічних
перетворень у
процесах, крім
зазначених у товарній
ідкатегорії
2710 19 51 00

євро за 1
тис.
кілограмів

46

3824 90 98 00

Біодизель та його
євро за 1
суміші (що не містять
тис.
або містять менш як 70 кілограмів
мас. % нафти або
нафтопродуктів,
одержаних з
бітумінозних порід) на
основі моноалкільних
складних ефірів жирних
кислот

3826 00 10 00
3826 00 90 00
46,0

3824 90 97 10

Біодизель та його суміші
(що не містять або
містять менш як 70 мас.
% нафти або
нафтопродуктів,
одержаних з
бітумінозних порід) на
основі моноалкільних
складних ефірів жирних
кислот
паливо
моторне
альтернативне

-"-

98

-"–

139
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215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні
засоби, призначені головним чином для перевезення людей
(крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній
позиції
8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи
вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі,
у тому числі автомобілі, за які при ввезенні на митну
територію України не було сплачено акцизного податку і які
в установленому законодавством порядку подаються до
органів внутрішніх справ України для реєстрації або
перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного
засобу, яка до переобладнання відповідала товарній позиції
8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає
товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:

Код товару
(продукції)
згідно з
УКТ ЗЕД

8703

Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД

Автомобілі легкові та
інші моторні
транспортні засоби,
призначені головним
чином для перевезення
людей (крім моторних
транспортних засобів
товарної позиції 8702),
включаючи

Ставка податку
у твердій сумі з
одиниці
реалізованого
товару
(продукції)
(специфічні)

215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні
засоби, призначені головним чином для перевезення людей
(крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній
позиції
8702 згідно з УКТ ЗЕД),
включаючи
вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі,
у тому числі автомобілі, за які при ввезенні на митну
територію України не було сплачено акцизного податку і які
в установленому законодавством порядку подаються до
органів внутрішніх справ України для реєстрації або
перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного
засобу, яка до переобладнання відповідала товарній позиції
8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає
товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:

Код товару
(продукції)
згідно з
УКТ ЗЕД

8703

Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД

Автомобілі легкові та
інші моторні
транспортні засоби,
призначені головним
чином для перевезення
людей (крім моторних
транспортних засобів
товарної позиції 8702),
включаючи

Ставка податку
у твердій сумі з
одиниці
реалізованого
товару
(продукції)
(специфічні)
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вантажопасажирські
автомобілі-фургони та
гоночні автомобілі:
8703 10

вантажопасажирські
автомобілі-фургони та
гоночні автомобілі:

- транспортні засоби,
спеціально призначені
для пересування по
снігу; спеціальні
автомобілі для
перевезення
спортсменівна
майданчики для гри в
гольф та аналогічні
транспортні засоби;

8703 10 11 00 - - транспортні засоби
спеціального
призначення для
переміщення по снігу, з
двигуном внутрішнього
згоряння із
запалюванням від
стиснення (дизелем або
напівдизелем) або з
двигуном внутрішнього
згоряння з іскровим
запалювання
8703 10 18 00 - - інші

0,65 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

0,65 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 10

- транспортні засоби,
спеціально призначені
для пересування по
снігу; спеціальні
автомобілі для
перевезення спортсменів
на майданчики для гри в
гольф та аналогічні
транспортні засоби;

8703 10 11 00

- - транспортні засоби
спеціального
призначення для
переміщення по снігу, з
двигуном внутрішнього
згорянн із запалюванням
від стиснення (дизелем
або напівдизелем) або з
двигуном внутрішнього
згоряння з іскровим
запалюванням

0,65 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 10 18 00

- - інші

0,65 євро за 1
уб. см об'єму
циліндрів
двигуна

30

- інші транспортні
засоби з двигуном
внутрішнього згоряння з
іскровим запалюванням
та з кривошипношатунним механізмом:

- інші транспортні
засоби здвигуном
внутрішнього згоряння з
іскровим запалюванням
та з кривошипношатунним механізмом:
8703 21

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна не
більш як 1000 куб. см:

8703 21 10 00 - - - нові

8703 21 90

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна не
більш як 1000 куб. см:

8703 21 10 00

- - - нові

8703 21 90

- - - що
використовувалися:

8703 21 90 10

- - - - не більш як п'ять
років

1,09 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 21 90 30

- - - - понад п'ять років

1,36 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 22

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна понад
1000 куб. см, але не

- - - що
використовувалися:

8703 21 90 10 - - - - не більш як п'ять
років

8703 21 90 30 - - - - понад п'ять років

8703 22

0,05 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 21

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна понад

1,09 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
1,36 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

0,1 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
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1000 куб. см, але не
більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00 - - - нові

8703 22 90

0,03 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- - - що
використовувалися:

8703 22 90 10 - - - - не більш як
п'ять рків

8703 22 90 30 - - - - понад п'ять років

8703 23

більш як 1500 куб. см:

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна понад
1500 куб. см, але не
більш як 3000 куб. см:

8703 22 10 00

- - - нові

8703 22 90

- - - що
використовувалися:

8703 22 90 10

- - - - не більш як
п'ять років

1,36 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 22 90 30

- - - - понад п'ять років

1,63 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 23

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна понад
1500 куб. см, але не
більш як3000 куб. см:

1,36 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
1,63 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- - - нові:

- - - нові:
8703 23 11
8703 23 11

- - - - моторні
транспортні засоби,
обладнані для
тимчасового

- - - - моторні
транспортні засоби,
обладнані для
тимчасового
проживання людей:

0,06 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
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проживання людей:
8703 23 11 10 - - - - з об'ємом циліндрів
двигуна понад 1500 куб.
см, але не більш як 2200
куб. см
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом
циліндрів двигуна понад
2200 куб. см, але не
більш як 3000 куб. см
8703 23 19

8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом
циліндрів двигуна понад
2200 куб. см, але не
більш як 3000 куб. см
8703 23 90

- - - - з об'ємом циліндрів
двигуна понад 1500 куб.
см, але не більш як 2200
куб. см

0,32 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 23 11 30

- - - - - з об'ємом
циліндрів двигуна понад
2200 куб. см, але не
більш як 3000 куб. см

1,3 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 23 19

- - - - інші:

870 23 19 10

- - - - - з об'ємом
циліндрів двигуна
понад 1500 куб. см, але
не більш як 2200 куб. см

0,26 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 23 19 30

- - - - - з об'ємом
циліндрів двигуна понад
2200 куб. см, але не
більш як 3000 куб. см

0,26 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 23 90

- - - що
використовувалися:

0,16 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
0,65 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- - - - інші:

8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом
циліндрів двигуна
понад 1500 куб. см, але
не більш як 2200 куб. см

8703 23 11 10

0,13 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
0,13 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- - - що
використовувалися:

- - - - з об'ємом циліндрів
двигуна понад 1500 куб.
см, але не більш як 2200
куб. см:

- - - - з об'ємом циліндрів
двигуна понад 1500 куб.
см, але не більш як 2200
куб. см:
8703 23 90 11

- - - - - не більш як п'ять

1,63 євро за 1
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8703 23 90 11 - - - - - не більш як п'ять
років

8703 23 90 13 - - - - - понад п'ять років

1,63 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
2,18 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 23 90 13

8703 23 90 33 - - - - - понад п'ять років

8703 24

- - - - - понад п'ять років

2,18 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 23 90 31

- - - - - не більш як п'ять
років

2,18 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 23 90 33

- - - - - понад п'ять років

3,27 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 24

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна понад
3000 куб. см:

8703 24 10 00

- - - нові

2,18 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
3,27 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна понад
3000 куб. см:

8703 24 10 00 - - - нові

куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- - - - з об'ємом циліндрів
двигуна понад 2200 куб.
см, але не більш як 3000
куб. см:

- - - - з об'ємом циліндрів
двигуна понад 2200 куб.
см, але не більш як 3000
куб. см:
8703 23 90 31 - - - - - не більш як п'ять
років

років

1,09 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів

2,18 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
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двигуна
8703 2 90

- - - що
використовувалися:

8703 24 90 10

- - - - не більш як п'ять
років

3,27 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 24 90 30

- - - - понад п'ять років

3,81 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
дигуна

- - - що
використовувалися:

8703 24 90 10 - - - - не більш як п'ять
років

8703 24 90 0

8703 24 90

- - - - понад п'ять років

3,27 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
3,81 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- інші транспортні
засоби з двигуном
внутрішнього згоряння
із запалюванням від
стиснення (дизелем або
напівдизелем):

- інші транспортні
засоби з двигуном
внутрішньогозгоряння із
запалюванням від
стиснення (дизелем або
напівдизелем):
8703 31

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна не
більш як 1500 куб. см:

8703 31 10 00

- - - нові

8703 31 90

- - - що
використовувалися:

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна не
більш як 1500 куб. см:

8703 31 10 00 - - - нові

803 31 90

8703 31

- - - що

0,05 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

0,1 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
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використовувалися:
8703 31 90 10 - - - - не більш як п'ять
років

8703 3 90 30

8703 32

- - - - понад п'ять років

8703 31 90 10

- - - - не більш як п'ять
років

1,36 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 31 90 30

- - - - понад п'ять років

1,63 євро за 1
куб. см об'єму
цилндрів
двигуна

8703 32

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна понад
1500 куб. см, але не
більш як 2500 куб. см:

1,36 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
1,63 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- - з робочим об'ємом
цилінрів двигуна понад
1500 куб. см, але не
більш як 2500 куб. см:

- - - нові:

- - - нові:
8703 32 11 00 - - - - моторні
транспортні засоби,
обладнані для
тимчасового
проживання людей
8703 32 1 00

8703 32 90

- - - - інші

- - - що
використовувалися:

8703 32 11 00

- - - - моторні
транспортні засоби,
обладнані для
тимчасового
проживання людей

0,32 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 32 19 00

- - - - інші

0,32 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 32 90

- - - що
використовувалися:

0,16 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
0,16 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
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8703 32 90 10 - - - - не більш як п'ять
років

8703 32 90 30 - - - - понад п'ять років

8703 33

1,91 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
2,18 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 32 90 10

- - - - не більш як п'ять
років

1,91 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 32 90 30

- - - - понад п'ять років

2,18 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 33

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна
понад 2500 куб. см:

- - з робочим об'ємом
циліндрів двигуна
понад 2500 куб. см:

- - - нові:

- - - нові:
8703 3 11 00

- - - - моторні
транспортні засоби,
обладнані для
тимчасового
проживання людей

8703 33 19 00 - - - - інші

8703 33 90

8703 33 11 00

- - - - моторні
транспортні засоби,
обладнані для
тимчасового
проживання людей

2,18 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 33 19 00

- - - - інші

1,09 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8703 33 90

- - - що
використовувалися:

8703 33 90 10

- - - - не більш як п'ять
років

1,09 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрв
двигуна
1,09 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- - - що
використовувалися:

8703 33 90 10 - - - - не більш як п'ять

2,72 євро за 1

2,72 євро за 1
куб. см об'єму
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років

873 33 90 30

8703 90

- - - - понад п'ять років

куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

циліндрів
двигуна
8703 33 90 30

- - - - понад п'ять років

8703 90

- інші:

3,54 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

3,54 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

- інші:

215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній
позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:
Код товару Опис товару (продукції) Ставка податку у
(продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
твердій сумі з
згідно з
одиниці
УКТ ЗЕД
реалізованого
товару (продукцї)
(специфічні)
8707
Кузови (включаючи
кабіни) для моторних
транспортних засобів
товарних позицій 8701 8705:
8707 10
- кузови для моторних
транспортних засобів
товарної позиції 8703:
8707 10 10
- - для промислового
складення:
8707 10 10 1 - - - укомплектовані
109 євро за 1 штуку
0

215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній
позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:
Код товару Опис товару (продукції) Ставка податку
(продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
у твердій сумі з
згідно з
одиниці
УКТ ЗЕД
реалізованого
товару
(продукцї)
(специфічі)
8707
Кузови (включаючи
кабіни) для моторних
транспортних засобів
товарних позицій 8701 8705:
8707 10
- кузови для моторних
транспортних засобів
товарної позиції 8703:
8707 10 10
- - для промислового
складення:
8707 10 10 1 - - - укомплектовані
218 євро за 1
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215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній
позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:
8707 10 10
20

- - - не укомплектовані

8707 10 90

- - інші:

8707 10 90
10
8707 10 90
20
8707 10 90
90

215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній
позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:
0
штуку

109 євро за 1 штуку

- - - що
436 євро за 1 штуку
використовувалися п'ять
років або менше
- - - що
436 євро за 1 штуку
використовувалися
понад п'ять років
- - - інші
436 євро за 1 штуку

8707 10 10
20

- - - не укомплектовані

8707 10 90

- - інші:

8707 10 90
10

- - - що
використовувалися п'ять
років або менше
- - - що
використовувалися
понад п'ять років
- - - інші

8707 10 90
20
8707 10 90
90

215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з колясками або без них:

218 євро за 1
штуку

872 євро за 1
штуку
872 євро за 1
штуку
872 євро за 1
штуку

215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з колясками або без них:

8703 90 10 00 - - транспортні засоби,
оснащені електричними
двигунами

109 євро за 1
штуку

8703 90 10 00

- - транспортні засоби,
оснащені електричними
двигунами

109 євро за 1
штуку

8703 90 90 00 - - інші

109 євро за 1
штуку

8703 90 90 00

- - інші

109 євро за 1
штуку

8711 10 00 00

Мотоцикли
(включаючи мопеди)
та велосипеди з

0,06 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
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8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи
мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з
колясками або без них з
поршневим
двигуном
запалювання
з
кривошипно-шатунним
механізмом і робочим

0,22 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

двигуном
внутрішнього згоряння
з кривошипношатунним механізмом і
робочим об’ємом
циліндрів двигуна не
більш як 50 куб.см.

двигуна

8711 20

Мотоцикли
(включаючи мопеди)
та велосипеди з
двигуном
внутрішнього згоряння
з кривошипношатунним механізмом і
робочим об’ємом
циліндрів двигуна
понад 50 куб.см., але не
більш як 250 куб.см.

0,06 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8711 30

Мотоцикли
(включаючи мопеди)
та велосипеди з
двигуном
внутрішнього згоряння
з кривошипношатунним механізмом і
робочим об’ємом
циліндрів двигуна
понад 250 куб.см., але
не більш як 500 куб.см.

0,06 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна
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об'ємом циліндрів понад
500 куб. см, але не більш
як 800 куб. см

8711 40 00 00

8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи
мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з
колясками або без них з
поршневим
двигуном
запалювання
з
кривошипно-шатунним
механізмом і робочим
об'ємом циліндрів понад
800 куб. см

0,22 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи
мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з
колясками або без них,
крім
тих,
що
з
поршневим
двигуном
запалювання
з
кривошипно-шатунним
механізмом; коляски

11 євро за 1
штуку

Мотоцикли (включаючи
мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з
колясками або без них з
поршневим
двигуном
запалювання
з
кривошипно-шатунним
механізмом і робочим
об'ємом циліндрів понад
500 куб. см, але не більш
як 800 куб. см

0,44 євро за 1
куб. см об'єму
циліндрів
двигуна

8711 50 00 Мотоцикли (включаючи 0,44 євро за 1 куб.
00
мопеди) та велосипеди з
см об'єму
допоміжним мотором, з
циліндрів
колясками або без них з
двигуна
поршневим
двигуном
запалювання
з
кривошипно-шатунним
механізмом і робочим
об'ємом циліндрів понад
800 куб. см
8711 90 00 Мотоцикли (включаючи
00
мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з
колясками або без них,
крім
тих,
що
з
поршневим
двигуном
запалювання
з
кривошипно-шатунним

22 євро за 1
штуку
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механізмом; коляски
РОЗДІЛ VII « ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ»
234.1. Ставки збору для колісних транспортних засобів:

234.1. Ставки збору для колісних транспортних засобів:

234.1.1. для мотоциклів:
Об’єм циліндрів двигуна,
Ставка збору, гривень
куб. сантиметрів
Груп
за 100 куб. сантиметрів
а
до
від
об’єму циліндрів двигуна
(включно)
1
до 500
3,53
2
501
800
5,88
3
понад 800
11,75
234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів,
обладнаних електродвигуном):
Об’єм циліндрів двигуна, Ставка збору,
куб. сантиметрів
гривень
за 100 куб.
Група
сантиметрів
до
від
об’єму
(включно)
циліндрів
двигуна
1
до 1 000
3,53
2
1 001
1 500
5,88
3
1501
1 800
8,22
4
1801
2 500
1,75
5
2 501
3 50
29,38
6
3 501
4 500
47,00
7
4 501
5 500
52,88
8
5 501
6 500
64,63
9
понад 6 500
70,50

234.1.1. для мотоциклів:
Об’єм циліндрів двигуна,
Ставка збору, гривень
куб. сантиметрів
Груп
за 100 куб. сантиметрів
а
до
від
об’єму циліндрів двигуна
(включно)
1
до 500
3,82
2
501
800
6,37
3
понад 800
12,73
234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів,
обладнаних електродвигуном):
Об’єм циліндрів двигуна, Ставка збору,
куб. сантиметрів
гривень
за 100 куб.
Група
сантиметрів
до
від
об’єму
(включно)
циліндрів
двигуна
1
до 1 000
3,82
2
1 001
1 500
6,37
3
1501
1 800
8,90
4
1801
2 500
12,73
5
2 501
3 500
31,82
6
3 501
4 500
50,90
7
4 501
5 500
57,27
8
5 501
6 500
69,99
9
понад 6 500
76,35
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234.1.3. для легкових автомобілів, обладнаних
електродвигуном, - 0,58 гривні за 1 кВт потужності двигуна;

234.1.3. для легкових автомобілів, обладнаних
електродвигуном, - 0,63 гривні за 1 кВт потужності двигуна;

234.1.4. для автобусів, у тому числі мікроавтобусів, - 5,88
гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

234.1.4. для автобусів, у тому числі мікроавтобусів, - 6,37
гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

234.1.5. для тракторів - 2,93 гривні за 100 куб. сантиметрів
об'єму циліндрів двигуна;
234.1.6. для вантажних вантажо-пасажирських автомобілів:
Об’єм циліндрів двигуна,
Ставка збору, гривень
Груп
куб. сантиметрів
за 100 куб. сантиметрів
а
до
від
об’єму циліндрів двигуна
(включно)
1
до 8 200
17,63
2
8 201
15 000
23,50
3
понад 15 000
29,38
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажопасажирських автомобілів сплачується за ставками,
установленими для вантажних автомобілів.
234.1.7. для сідельних тягачів – 17,63 гривень за 100 куб.
сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;
234.1.8. для автомобілів спеціального призначення – 5,88
гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;
234.1.9. для інших колісних транспортних засобів, які не
зазначені у підпунктах 234.1.1-234.1.8 цього пункту, - 5,40
гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

234.1.5. для тракторів – 3,17 гривні за 100 куб. сантиметрів
об'єму циліндрів двигуна;
234.1.6. для вантажних та вантажо-пасажирських
автомобілів:
Об’єм циліндрів двигуна,
Ставка збору, гривень
Груп
куб. антиметрів
за 100 куб. сантиметрів
а
до
від
об’єму циліндрів двигуна
(включно)
1
до 8 200
19,09
2
8 201
15 000
25,45
3
понад 15 000
31,82
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажопасажирських автомобілів сплачується за ставками,
установленими для вантажних автомобілів.
234.1.7. для сідельних тягачів – 19,09 гривень за 100 куб.
сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;
234.1.8. для автомобілів спеціального призначення – 6,37
гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;
234.1.9. для інших колісних транспортних засобів, які не
зазначені у підпунктах 234.1.1-234.1.8 цього пункту, - 5,85
гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

234.2. Ставки збору для суден:

234.2. Ставки збору для суден:

234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним
двигуном (двигунами):
Груп
Ставка збору, гривень
Потужність двигуна, кВт
а
за 1 кВт потужності

234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним
двигуном (двигунами):
Груп
Ставка збору, гривень
Потужність двигуна, кВт
а
за 1 кВт поужності
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1
2

до 55 (включно)
понад 55

двигуна
2,93
3,53

1
2

до 55 (включно)
понад 55

двигуна
3,17
3,82

234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
Ставка збру, гривень за
Ставка збору, гривень
Довжина корпусу
Довжина корпусу
Група
100 сантиметрв
Група
за 100 сантиметрів
судна, метрів
судна, метрів
довжини корпусу судна
довжини корпусу судна
1
до 7,5 (включно)
8,22
1
до 7,5 (включно)
8,90
2
понад 7,5
16,45
2
понад 75
17,82
234.3. Ставки збору для літаків і вертольотів:

234.3. Ставки збору для літаків і вертольотів:

234.3.1. для літаків – 1,18 гривня за кожен кілограм 234.3.1. для літаків – 1,28 гривня за кожен кілограм
максимальної злітної маси;
максимальної злітної маси;
234.3.2. для вертольотів – 1,18 гривня за кожен кілограм 234.3.2. для вертольотів – 1,28 гривня за кожен кілограм
максимальної злітної маси.
максимальної злітної маси.
РОЗДІЛ VIII «ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК»
Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих
речовин
стаціонарними
джерелами забруднюючих
речовин
стаціонарними
джерелами
забруднення
забруднення
243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря 243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення:
забруднення:
Назва забруднюючої
Ставка податку, гривень за
Назва забрунюючої
Ставка податку, гривень за
речовини
тонну
речовини
тонну
Азоту оксиди
1434,71
Азоту оксиди
1553,79
Аміак
269,08
Аміак
291,41
Ангідрид сірчистий
1434,71
Ангідрид сірчистий
1553,79
Ацетон
538,16
Ацетон
582,83
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Бенз (о) пірен
Бутилацетат
Ванадію п`ятиокис
Водень хлористий
Вуглецю окис
Вуглеводні
Газоподібні
фтористі
сполуки
Тверді речовини
Кадмію сполуки
Марганець
та
його
сполуки
Нікель та його сполуки
Озон
Ртуть та її сполуки
Свинець та його сполуки
Сірководень
Сірковуглець
Спирт н-бутиловий
Стиол
Фенол
Формальдегід
Хром та його сполуки

1826401,21
323,14
5381,64
54,05
54,05
81,08
352,12
54,05
11355,50
11355,50
57856,1
1434,71
60816,08
60816,08
4610,83
2996,33
1434,71
10476,57
6512,02
3552,12
38516,34

Бенз (о) пірен
Бутилацетат
Ванадію п`ятиокис
Водень хлористий
Вуглецю окис
Вглеводні
Газоподібні
фтористі
сполуки
Тверді речовини
Кадмію сполуки
Марганець та його сполуки
Нікель та його сполуки
Озон
Ртуть та її сполуки
Свинець та його сполуки
Сірководеь
Срковуглець
Спирт н-бутиловий
Стирол
Фенол
Формальдегід
Хром та його сполуки

1977992,51
349,96
5828,32
58,54
58,54
87,81
3846,95
58,54
12298,01
12298,01
62658,23
1553,79
65863,81
65863,81
4993,53
3245,03
1553,79
11346,13
7052,52
3846,95
41713,20

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих
стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які
речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
встановлено клас небезпечності:
Ставка податку, гривень за
Клас небезпечності
Ставка податку, гривень за
тонну
Клас небезпечності
тонну
I
11113,26
I
10261,55
II
2545,11
II
2350,06
III
379,22
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III
IV

350,16
81,08

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли
до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку
застосовуються
залежно
від
установлених
орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у
атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовнобезпечний рівень
Ставка податк, гривень за
впливу речовин (сполук)
тонну
(міліграмів на куб. метр)
Менше 0,0001
431955,50
0,0001 – 0,001 (включно)
37009,95
0,001 – 0,01 (включно)
5112,56
0,01 – 0,1 (включно)
1434,71
0,1 – більше 10
54,05
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю
становить 0,24 гривні за 1 тонну.
Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих
речовин
пересувними
джерелами
забруднення
244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих
речовин
пересувними
джерелами
забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території
України паливом власного виробництва:
Ставка податку,
Вид палива
гривень за тонну
Бензин неетилований
79,90
Бензин сумішевий
65,80
Зріджений нафтовий газ
108,10

IV

87,81

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до
пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку
застосовуються
залежно
від
установлених
орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у
атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовнобезпечний рівень
Ставка податку, гривень
впливу речовин (сполук)
за тонну
(міліграмів на куб. метр)
Менше 0,0001
467807,81
0,0001 – 0,001 (включно)
40081,78
0,001 – 0,01 (включно)
5536,90
0,01 – 0,1 (включно)
1553,79
0,1 – більше 10
58,54
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить
0,26 гривні за 1 тонну.
Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
у разі здійснення торгівлі на митній території України
паливом власного виробництва:
Ставка податку,
Вид палива
гривень за тонну
Бензин неетилований
86,53
Бензин сумішевий
71,26
Зріджений нафтовий газ
117,07
Дизельне біопаливо
73,81
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Дизельне біопаливо
Дизелне пальне із вмістом
сірки:
- більш як 0,2 мас. %
- більш як 0,035 мас. %,
але не більше як 0,2 мас.
%
- більш як 0,005 мас. %,
але не більше як 0,035
мас. %
- не більше як 0,005 мас.
%
Мазут
Стиснений приодний газ
Бензин авіаційний
Гас

Дизельне
пальне
із
вмістом сірки:
- більш як 0,2 мас.%
- більш як 0,035 мас. %,
але не більше як 0,2 мас.
%
- більш як 0,005 мас. %,
але не більше як 0,035 мас.
%
- не більше як 0,005 мас. %
Мазут
Стиснений природний газ
Бензин авіаційний
Гас

68,15
79,90
61,10

55,22
35,25
79,90
54,05
55,22
68,15

86,53
66,17
59,80
38,18
86,53
58,54
9,80
73,81

244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря у разі ввезення палива на митну територію України:
забруднюючих
речовин
пересувними
джерелами Вид палива Код товару
Опис товару
Ставка
забруднення у разі ввезення палива на митну територію
згідно з
згідно
податку,
України:
УКТ ЗЕД
з УКТ ЗЕД
гриень
Вид палива

Бензин
неетилован
ий

Код товару
згідно з
УКТ ЗЕД

2710 11 41
19
2710 11 41
39
2710 11 41

Опис товару
згідно
з УКТ ЗД

Ставка
податку,
гривень
за
тонну

Бензини
моторні
з
вмістом
свинцю 0,013
г/л або менше

79,90

за
тонну
Бензин
неетилован
ий

2710 11 41
19
2710 11 41
39
2710 11 41
99
2710 11 45

Бензини
моторні
з
вмістом
свинцю 0,013
г/л або менше

86,53
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99

99

2710 11 45
99

2710 11 49
99

2710 11 49
99
Бензин
сумішевий

2710 11 41
11
2710 11 41
31
2710 11 41
91
2710 11 45
11
2710 11 49
11
2710 11 41
19
2710 11 41
39
2710 11 41
99
2710 11 45
99
2710 11 49
99

Бензини
моторні з
вмістом
свинцю 0,013
г/л або менше,
із вмістом не
менш як 5 мас.
% біоетанолу
або етил-третбутилового
ефіру або їх
суміші
Бензини
моторні з
вістом свинцю
0,013 г/л або
менше, із
вмістом менш
як 5 мас. %
біоетанолу або
етил-третбутилового
ефіру або їх
суміші

65,80

Бензин
сумішевий

2710 11 41
11
2710 11 41
31
2710 11 41
91
2710 11 45
11
2710 11 49
11
2710 11 41
19
2710 11 41
39
2710 11 41
99
2710 11 45
99
2710 11 49
99

Зріджений

2711 11 00

Бензини
моторні з
вмістом
свинцю 0,013
г/л або менше,
із вмістом не
менш як 5 мас.
% біоетанолу
або етил-третбутилового
ефіру або їх
суміші
Бензини
моторні з
вмістом
свинцю 0,013
г/л або менше,
із вмістом
меншя 5 мас. %
біоетанолу або
етил-третбутилового
ефіру або їх
суміші
газ природний

71,26

117,07
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Зріджений
нафтовий
газ

2711 11 00
00

2711 12 11
00

2711 14 00
00

2711 19 00
00

газ природний
скраплений
(зріджений)

108,10

пропан
скраплений
(зріджений),
для
використання
як паливо

3824 90 98
00

Дизельне
пальне з
вмістом
сірки

етилен,
пропілен,
бутилен і
бутадієн
скраплені
(зріджені)

як

2711 12 11
00

пропан
скраплений
(зріджений),
для
використання
як паливо
етилен,
пропілен,
бутилен і
бутадієн
скраплені
(зріджені)
інші гази
нафтові
скраплені
(зріджені)

біодизель

більш

скраплений
(зріджений)

2711 19 00
00

68,15

0,2

Дизельне
біопаливо

3824 90 98
00

Дизельне
пальне з
вмістом
сірки

важкідистиляти
(газойлі)
із
вмістом сірки:
2710 19 49

00

2711 14 00
00

інші гази
нафтові
скраплені
(зріджені)
Дизельне
біопаливо

нафтовий
газ

79,90

біодизель

73,81

важкі
дистиляти
(газойлі)
із
вмістом сірки:
2710 19 49
00

більш як
мас. %

0,2

86,53
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мас. %

00

66,17

більш як 0,005
мас.%, але не
більш як 0,035
мас.%

59,80

не більш як
0,005 мас.%

38,18

2710 19 41 більш як 0,035
30
мас.%, але не
більш як 0,2
2710 19 45
мас.%
00

61,10

більш як 0,005
мас.%, але не
більш як 0,035
мас.%

55,2

2710 19 41
20

не більш як
0,005 мас.%

35,25

2710 19 41
10

38,18

2710 19 61 не більш як 1
00
мас.%

35,25

2710 19 61 не більш як 1
00
мас.%

59,80

2710 19 63 більш як 1
00
мас.%, але не
більш як 2
мас.%

55,22

2710 19 63 більш як 1
00
мас.%, але не
більш як 2
мас.%

66,17

2710 19 65 більш як 2
00
мас.%, але не
більш як 2,8
мас.%

61,10

2710 19 65 більш як 2
00
мас.%, але не
більш як 2,8
мас.%
2710 19 69 більш як
00
мас.%

86,53

2710 19 41
20

2710 19 41
10

паливо
(мазут)

2710
00
Бензин
авіаційний

2710 19 41 більш як 0,035
30
мас.%, але не
більш як 0,2
2710 19 45
мас.%
00

1969 більш як
мас.%

2710 11 31 бензини
00
авіаційні

паливо
(мазут

рідке

2,8

79,90
55,22

рідке

2,8

Бензин
авіаційний

2710 11 3 00 бензини
авіаційні

59,80

Гас

2710 19 21 гас, що
00
використовуєть

73,81
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Гас

2710 19 21 гас, що
00
використовуєть
ся як паливо
для реактивних
двигунів
2710 19 25
гас, що
00
використовуєть
ся як паливо
для інших
видів двигунів,
крім
реактивних
двигунів";

6,15

ся як паливо
для реактивних
двигунів

2710 19 25
00
гас, що
використовуєть
ся як паливо
для інших
видів двигунів,
крім
реактивних
двигунів";

Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин
у водні об'єкти
у водні об'єкти
245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих 245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих
речовин у водні об'єкти:
речовин у водні об'єкти:
Назва
забруднюючої
Ставка податку,
Назва
забруднюючої
Ставка податку,
речовини
гривень за тонну речовини
гривень за тонну
Азот амонійний
942,37
Азот амонійний
1020,60
Органічні
речовини
(за
Органічні
речовини
(за
показниками БСК 5)
377,19
показниками БСК 5)
408,50
Завислі речвини
27,03
Завислі речовини
29,27
Нафтопродукти
5543,80
Нафтопродукти
6003,94
Нітрати
81,08
Нітрати
87,81
Нітрити
4628,45
Нітрити
5012,61
Сульфати
27,03
Сульфати
29,27
Фосфати
753,20
Фосфати
815,72
Хлориди
27,03
Хлориди
29,27
245.2.

Ставки

податку

за

скиди

у

водні

об'єкти 245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих
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забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які
статті та на які встановлено гранично допустиму встановлено гранично допустиму концентрацію або
концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
орієнтовнобезпечний рівень впливу:
Гранично допустима
Гранично допустима
концентрація
концентрація
забруднюючих речовин або
Ставка податку,
забруднюючих речовин або
Ставка податку,
орієнтовнобезпечний рівень
гривень за тонну
орієнтовнобезпечний рівень
гривень за тонну
впливу
впливу
(міліграмів на літр)
(міліграмів на літр)
до 0,001 (включно)
98741,38
до 0,001 (включно)
106936,91
0,001 – 0,1 (включно)
71592,29
0,001 – 0,1 (включно)
77534,45
0,1 – 1 (включно)
12342,53
0,1 – 1 (включно)
13366,96
1 – 10 (включно)
1256,11
1 – 10 (включно)
1360,37
понад 10
251,46
понад 10
272,33
Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів 246.1. Ставки податку за розміщення
надзвичайно небезпечних відходів:
надзвичайно небезпечних відходів:

окремих видів

246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи 246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з
з іонізуючим випромінюванням, - 506,44 гривня за одиницю; іонізуючим випромінюванням, - 548,47 гривня за одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп – 8,81 гривні за одиницю.

246.1.2. люмінесцентних ламп – 9,54 гривні за одиницю.

246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які
встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня
небезпечності відходів:
Клас
Рівнь небезпечності
Ставка податку,
небезпеки
відходів
гривень за тонну
відходів
I
надзвичайно
небезпечні
822,52
II
високонебезпечні
29,96

246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які
встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня
небезпечності відходів:
Клас
Рівень ебезпечності
Ставка податку,
небезпеки
відходів
гривень за тонну
відходів
I
надзвичайно
небезпечні
890,79
II
високонебезпечні
32,45
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III
IV

помірно небезпечні
малонебезпечні
малонебезпечні
нетоксичні відходи
гірничодобувної
промисловості

7,52
2,93

0,29

III
IV

помірно небезпечні
малонебезпечні
малонебезпечні
нетоксичні відходи
гірничодобувної
промисловості

8,14
3,17

0,31

Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних
відходів (включаючи вже накопичені)
відходів (включаючи вже накопичені)
247.1. Ставка податку за утворення радіоактивних відходів
виробниками електричної енергії - експлуатуючими
організаціями ядерних установок (атомних електростанцій),
включаючи вже накопичені, становить 0,0074 гривні у
розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії.

247.1. Ставка податку за утворення радіоактивних відходів
виробниками електричної енергії - експлуатуючими
організаціями ядерних установок (атомних електростанцій),
включаючи вже накопичені, становить 0,008 гривні у
розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії.

Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання
радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений
особливими умовами ліцензії строк
особливими умовами ліцензії строк
248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання 248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних
радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений відходів їх виробниками понад установлений особливими
особливими умовами ліцензії строк:
умовами ліцензії строк:
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Ставка податку
Ставка податку за
за тимчасове
тимчаове зберігання
зберігання
радіоативних
радіоактивних
відходів,
відходів (крім
Категорія
представлених у
відходів,
відходів
вигляді джерел
представлених у
іонізуючого
вигляді джерел
випромінювання,
іонізуючого
гривень за куб.
випромінювання),
сантиметр
гривень за куб. метр
Високоактивн
352509,30
11750,31
і
Середньоакти
6580,17
2350,06
вні
та
низькоактивні

Ставка податку
за тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів (крім
Категорія
відходів,
вдходів
представлених у
вигляді джерел
іонізуючого
випромінювання),
гривень за куб. метр
Високоактивн
381767,57
і
Середньоакти
7126,32
вні
та
низькоктивні

Ставка податку за
тимчасове
зберігання
радіоактивних
відходів,
представлених у
вигляді джерел
іонізуючого
випромінюваня,
гривень за куб.
сантиметр
12725,59
2545,11

РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
Стаття 263. Плата
за
користування
видобування корисних копалин

надрами

для Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування
корисних копалин

263.1. Платники плати за користування надрами для
263.1. Платники плати за користування надрами для
видобування корисних копалин (далі - платники)
видобування корисних копалин (далі - платники)
263.1.4. Платником
плати за
користування
надрами для видобування корисних копалин під час виключити
виконання договорів про спільну діяльність без
утворення юридичної особи є уповноважена особа - один
з учасників такого договору про спільну діяльність без
утворення юридичної особи, на якого згідно з умовами
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договору про спільну діяльність без утворення
юридичної особи покладено обов'язок нарахування,
утримання та внесення податків і зборів до бюджету з
єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі уповноважена особа), та за умови, що один з учасників
договору про спільну діяльність без утворення
юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл.
263.1.5. Платниками плати за користування надрами
для видобування корисних копалин є землевласники та
землекористувачі, що провадять господарську діяльність з
видобування підземних вод на підставі дозволів на
спеціальне водокористування.
263.1.6. Платниками плати за користування надрами
для видобування корисних копалин є землевласники та
землекористувачі - громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, що в межах наданих їм земельних
ділянок, розмір яких перевищує норми передбачені
статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають
прісні підземні води із застосуванням електричних
пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в
місяць (за показниками лічильників).‖;
263.2. Об’єкт оподаткування
263.2.1. Об’єктом
оподаткування
плати
за
користування надрами для видобування корисних копалин
по кожній наданій в користування ділянці надр, що
визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг
видобутої у податковому (звітному) періоді корисної
копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у
податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин.

263.2. Об’єкт оподаткування
263.2.1. Об’єктом оподаткування плати за користування
надрами для видобування корисних копалин по кожній
наданій в користування ділянці надр, що визначена у
відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної
продукції гірничого підприємства – видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини), що є результатом
господарської діяльності з видобування корисних копалин
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у податковому (звітному) періоді,
приведена у
відповідність до стандарту, встановленого галузевим
законодавством.
263.2.2. До об’єкта оподаткування належать:

263.2.2. До об’єкта оподаткування належать:

а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини),
видобутої з надр на території України, її континентального
шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому
числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в
результаті виконання первинної переробки, що провадиться
іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах
господарських договорів про послуги з давальницькою
сировиною;

а) обсяг товарної продукції гірничого підприємства –
видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є
результатом господарської діяльності з видобування
корисних копалин з надр на території України, її
континентального шельфу і виключної (морської) економічної
зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що
утворюється в результаті виконання первинної переробки, що
провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання
на умовах господарських договорів про послуги з
давальницькою сировиною;

б) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини),
видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів тощо)
гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг
мінеральної сировини, що утворюється в результаті
виконання первинної переробки, що провадиться іншими
ніж платник суб'єктами господарювання на умовах
господарських договорів про послуги з давальницькою
сировиною, якщо для її видобутку відповідно до
законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл;

б) обсяг товарної продукції гірничого підприємства –
видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є
результатом господарської діяльності з видобування
корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничого
підприємства, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що
утворюється в результаті виконання первинної переробки, що
провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання
на умовах господарських договорів про послуги з
давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно
до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл;

в) обсяг погашених запасів корисних копалин.
263.4. Види погашених запасів корисних копалин
визначаються платником на підставі висновків державної
експертизи запасів корисних копалин відповідної ділянки

виключити
виключити
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надр, що виконана не раніше ніж за десять років до дати
списання запасів
корисних копалин
з балансу
гірничодобувного підприємства.
263.5. База оподаткування

263.5. База оподаткування

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.

виключити

263.6. Визначення вартості одиниці видобутої корисної
263.6. Визначення вартості одиниці видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини)
копалини (мінеральної сировини)
…

…
263.6.2. ……..

відсутня

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 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 в 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
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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.
263.6.9. Розрахункова вартість одиниці відповідного
263.6.9. Розрахункова вартість одиниці відповідного
виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини)
(Цр) обчислюється за такою формулою:
(Цр) обчислюється за такою формулою:

де Вмп – витрати, обчислені згідно з підпунктами
де Вмп – витрати, обчислені згідно з підпунктами
263.6.5 - 263.6.8 цього пункту (у гривнях);
263.6.5 - 263.6.8 цього пункту (у гривнях);
Крмпе – коефіцієнт рентабельності гірничодобувного
підприємства, обчислений
у матеріалах геологоекономічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр,
затверджених центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення
та раціонального використання надр (десятковий дріб);

Крмпе – коефіцієнт рентабельності гірничого
підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної
оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр (десятковий дріб). Гірничі підприємства,
що порушили строк регулярної повторної геологоекономічної оцінки запасів корисних копалин ділянки
надр,
обчислюють
податкові
зобов’язання
із
застосуванням коефіцієнта рентабельності, що дорівнює
трикратному розміру облікової ставки Національного
банку України;
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Vмп – обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих
Vмп – обсяг (кількість) товарної продукції гірничого
за податковий (звітний) період.
підприємства – видобутих корисних копалин (мінеральної
сировини), що видобута за податковий (звітний) період.
263.7. Порядок обчислення податкових зобов'язань з
263.7. Обчислення податкових зобов'язань з плати за
плати за користування надрами для видобування корисних користування надрами для відповідного виду видобутої
копалин
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 (у відсотках), встановлена
у пункті 263.9 цієї статті;
Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті
263.10 цієї статті.
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 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:
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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.
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) або погашених запасів корисних
копалин 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) або погашених
запасів корисних копалин 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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корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті;
Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті
263.10 цієї статті.
263.8. Порядок
визначення
обсягу
(кількості)
263.8. Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої
видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) та корисної копалини (мінеральної сировини) визначається
обсягу (кількості) погашених запасів корисних копалин
платником плати у журналі обліку видобутих корисних
копалин самостійно відповідно до вимог затверджених
платником схем руху видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях
зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов
конкретного виробництва, особливостей технологічного
процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів,
що регламентують вимоги до відповідного виду товарної
продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення
якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту
основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях,
атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у
державній метрологічній системі.
Залежно від відповідного виду видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в
одиницях маси або об'єму.
263.8.1. Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) визначається
платником плати у журналі обліку видобутих корисних
копалин самостійно відповідно до вимог затверджених
платником схем руху видобутої корисної копалини
(мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях
зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов
конкретного виробництва, особливостей технологічного
процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних
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актів, що регламентують вимоги до відповідного виду
товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно
визначення якості сировини та кінцевого продукту,
визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини
в лабораторіях, атестованих згідно з правилами
уповноваження та атестації у державній метрологічній
системі.
Залежно від відповідного виду видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в
одиницях маси або об'єму.
263.8.2. Обсяг (кількість) погашених запасів корисних
копалин визначається платником самостійно з дотриманням
вимог актів законодавства з питань гірничого нагляду за
раціональним використанням надр.
Залежно від відповідного виду погашених запасів
корисних копалин їх кількість визначається в одиницях
маси або об'єму.
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263.9. Ставки плати за користування надрами для
263.9. Ставки плати за користування надрами для
видобування корисних копалин
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 установлюються у таких
розмірах:
Назва корисної
копалини

Один
За
Від вартості
иця
одиницю видобутих корисних
вимір видобутих
копалин
у
корисних відсоткі
але не
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Назва груп корисних копалин,
що надана у користування
надрами

Ставка,
відсоток від
вартості
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копалин,
гривень

в

менше
ніж
гривень
за
одиницю
видобути
х
корисних
копалин
1
2
3
4
5
Корисні копалини загальнодержавного значення
Антрацит
тонн
0,5
5,33
Вугілля буре
-"1
0,57
Вугілля кам’яне:
-"0,4
3,51
вугілля
енергетичне,
окиснене;
-"0,4
3,51
вугілля
коксівне
-"1
0,59
Торф,
сапропель
Металічні руди:
-"2,7
3,64
залізна руда
для збагачення
-"1,5
0,89
залізна руда
для збагачення
з вмістом
магнетитового
заліза менше 20
відсотків
залізна багата
-"3,5
11,45
марганцева
-"5
21,70
-"5
3,99
титанова
(розсипних
родовищ)

гірничому підприємству

товарної
продукції
гірничого
підприємства

рудні (металовмісні (металічні),
у тому числі руди) корисні
копалини:
чорних,
кольорових
легувальних металів

та

5,00

урановмісні
технологічному розчині)

(в

5,00

інші,
ніж
урановмісні,
чорних,
кольорових
та
легувальних металів

5,00

енергетичні корисні копалини:
вугілля:
коксівне

1,50

енергетичне

0,75

антрацит

1,00

буре

1,00

торф

1,00

вуглеводні 1), 2):
нафта, конденсат:
з покладів, які повністю
або частково залягають

42,00
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-"5
7,40
титаноцирконієва
(розсипних
родовищ)
-"3,5
9,72
нікелева
(силікатна)
хромова
-"3,5
10,98
ртутна
-"3,5
0,59
уранова
-"3,5
3,19
золота
-"5
15,98
ванадію
-"3,5
6,12
гафнію
-"3,5
9,46
бариту
-"3,5
6,45
Горючі корисні копалини:
нафта, конденсат:
тонн
39*
- з покладів,
які повністю
або частково
залягають на
глибині до
5000 метрів
-"17*
- з покладів,
які повністю
залягають на
глибині понад
5000 метрів
Газ природний:
газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті
(нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан)
вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центральнобасейнового типу, газ колекторів щільних порід:
20
- природний
тис.
газ, що
куб.
відповідає
метрів

на глибині
метрів

до

5000

з покладів, які повністю
залягають на глибині
понад 5000 метрів

18,00

газ природний (будь-якого
походженя):
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

з покладів на ділянках
надр (родовищах) в
межах
континентального
шельфу
та/або
виключної
(морської)
економічної
зони
України

11,00

з покладів, які повністю
або частково залягають
на глибині до 5000

28,00
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умові,
визначеній у
підпункті
263.11.5,
видобутий з
покладів до
5000 метрів
- природний
газ, що
відповідає
умові,
визначеній у
підпункті
263.11.5,
видобутий з
покладів понад
5000 метрів
- з покладів на
ділянках надр
(родовищах) в
межах
континентальн
ого шельфу
та/або
виключної
(морської)
економічної
зони України
- з покладів,
які повністю
або частково
залягають на
глибині до
5000 метрів
- з покладів,
які повністю
залягають на
глибині понад

метрів

-"-

14

-"-

11**

-"-

25**

-"-

14**

з покладів, які повністю
залягають на глибині
понад 5000 метрів

15,00

неенергетичні,
нерудні
(неметаловмісні (неметалічні))
корисні
копалини,
води
підземні3), води поверхневі,
грязі лікувальні (пелоїди)

5,00
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5000 метрів
Глинисті породи:
тонн
глина
тугоплавка
-"каолін
первинний
-"глина
вогнетривка
-"каолін
вторинний
-"сировина
керамзитова
-"Сировина
формувальна та
для
огрудкування
залізорудних
концентратів глина
бентонітова
Сировина вогнетривка:
доломіт
-"-"кварцит та
пісок
кварцовий для
металургії
-"пісок
формувальний
-"кварцит для
виробництва
кремнію
сировина
куб.
високоглинозе метрів
мна, крім глин
(кіаніт

5
5
5
5
5
5

3,59

7,5
7,5

11,30

7,5

25,24

2

2,64

3,5

1,23
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(дистен),
силіманіт,
ставроліт)
тонн
Сировина
флюсова вапняк
(флюсовий)
Сировина хімічна:
сірчана руда
-"-"сіль кам’яна
(галіт)
-"сіль кам’яна
(галіт) для
харчової
промисловості
-"сіль калійномагнієва
-"крейда для
виробництва
соди
-"вапняк для
цукрової
промисловості
-"крейда для
хімічної
промисловості
-"Сировина
агрохімічна фосфорити
(агроруди)
-"Сировина для
мінеральних
пігментів
Електро- та радіотехнічна сировина:
графітова руда тонн

5

11,30

3
2,5

6,50
5,85

2,5

5,85

3
7,5

25,78

7,5

25,51

7,5

25,67

2

2,30

5,5

6,07

5

3,87
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пірофіліт
озокерит
Сировина
оптична та
п’єзооптична
Сировина
адсорбційна бентоніт,
палигорскіт,
цеоліт, сапоніт
Сировина
абразивна
Сировина
ювелірна
(дорогоцінне
каміння) бурштин,
топаз, моріон,
берил тощо
Сировина
ювелірновиробна
(напівдорогоці
нне каміння)
Сировина
виробна

-"-"кілог
рамів

5
5
5

34,08
34,51
13,62

тонн

5

3,66

-"-

5

2,09

кілог
рамів,
грамів
,
караті
в

5

кілог
рамів

4

4
тонн,
куб.
метрів
3
Сировина для
куб.
облицювальних метрів
матеріалів
(декоративне
каміння)
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:
5
польовий шпат тонн
(пегматит)
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-"7,5
пісок для
виробництва
скла
-"5
16,99
Сировина
цементна
3
Сировина для
куб.
пиляних
метрів
стінових
матеріалів
Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:
перліт
тонн
5,5
3,53
-"7,5
сировина для
виробництва
мінеральної
вати (андезит,
андезитобазальт,
базальт)
-"5
8,44
Сировина для
покриття доріг
- бітуми
Підземні води:
39,30
мінеральні для
куб.
промислового
метрів
розливу
-"14,18
мінеральні
(лікувальні та
лікувальностолові питні)
для
внутрішнього
використання
лікувальними
закладами
-"9,47
мінеральні
(лікувальні)
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для
зовнішнього
використання
лікувальними
закладами
промислові
(розсіл)
теплоенергети
чні (термальні)
прісні підземні
води

-"-

0,92

-"-

0,77

100
куб.
метрів
куб.
метрів

8,95

0,86
Поверхневі
води - ропа
(лікувальна,
промислова)
-"10,24
Грязі
лікувальні
Корисні копалини місцевого значення
Сировина для будівельного вапна та гіпсу:
тонн
7,5
крейда і
вапняк на
вапно, крейда
будівельна
гіпс
-"7,5
-"7,5
Сировина для
хімічних
меліорантів
ґрунтів вапняк
-"7,5
Сировина для
бутового
(будівельного)
каменю (всі
види гірських
порід,

25,24

25,73
16,73
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придатність
яких
визначається
державними
стандартами, в
тому числі для
щебеневої
продукції)
Сировина піщано-гравійна:
тонн
сировина
піщаногравійна
сировина
куб.
піщанометрів
глиниста для
закладки
вироблених
просторів,
будівництва
дорожніх
насипів, дамб
тощо
тонн
Сировина
цегельночерепична

5
5

1,37

5

* 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
видобутих корисних копалин.

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;

** В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу 2) В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу
природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті
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(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
видобутих відповідних корисних копалин.

(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 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.
263.9.2. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, виключити
видобуті внаслідок виконання діючих або нових
інвестиційних проектів (програм, договорів), якими
передбачено нарощування видобутку вуглеводневої
сировини, на ділянках надр (родовищах, покладах), що
характеризуються
погіршеними
гірничо-геологічними
умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі
розробки в попередніх періодах, на окремих діючих
свердловинах після капітального ремонту, свердловинах,
що відновлюються з числа ліквідованих, нових
свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на
таких ділянках надр, оподатковуються за ставкою 2
відсотки від вартості додаткового видобутку відповідної
вуглеводневої сировини.
Порядок
відбору
та
затвердження
інвестиційних проектів (програм, договорів),

нових виключити
якими
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передбачено нарощування видобутку вуглеводневої
сировини, порядок визначення додаткових обсягів
вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за
виконанням таких інвестиційних проектів (програм),
визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику економічного
розвитку.
Перелік ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на
яких реалізуються нові інвестиційні проекти (програми,
договори), визначається центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у нафтогазовому комплексі.
Норми цього підпункту поширюються на:
підприємства, частка держави у статутному капіталі
яких 25 відсотків та більше;

виключити

виключити
виключити

господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій виключити
(часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших
господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких
володіє держава;
дочірні підприємства, представництва та філії таких
підприємств і товариств;

виключити

учасників договорів про спільну діяльність, виключити
відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка
держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше,
господарських товариств, 25 відсотків та більше акцій
(часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших
господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких
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володіє держава, а також дочірніх підприємств,
представництв та філій таких підприємств і товариств
становить 25 відсотків та більше загальної вартості вкладів
учасників договорів про спільну діяльність.
263.10. Коригуючі коефіцієнти
263.10. Коригуючі коефіцієнти
До ставок плати за користування надрами для
До ставок плати за користування надрами для
видобування корисних копалин застосовуються коригуючі видобування корисних копалин застосовуються коригуючі
коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної
копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:
копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:
…….

…….

* За умови, що запаси корисних копалин віднесено до
* За умови, що запаси корисних копалин віднесено до
такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки, такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки,
проведеної не раніш як за 10 років до виникнення проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових
податкових зобов'язань.
зобов'язань.
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
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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).
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.
264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях,
264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях,
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Ставки плати за користування надрами в цілях, не
Ставки плати за користування надрами в цілях, не
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пов’язаних
з
видобуванням
корисних
копалин,
встановлюються окремо для кожного виду користування
надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних
властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх
використання:
Ставка
плати за
користуван
ня надрами
в цілях, не
пов’язаних
з
Характер
Вид
Одиниц видобуванн
користування
користування
я
ям
надрами
надрами
виміру корисних
копалин, за
одиницю
обсягу
користуван
ня надрами,
гривень на
рік
Використання
зберігання
тис.
підземного
природного газу
куб.
простору надр та газоподібних метрів
пористих чи
продуктів
активно
0,28
тріщинуватих
го
геологічних
об’єму
утворень (пластів
- колекторів)
Використання
зберігання
куб.
0,28
підземного
нафти та інших
метрів

пов’язаних
з
видобуванням
корисних
копалин,
встановлюються окремо для кожного виду користування
надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних
властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх
використання:
Ставка
плати за
користуван
ня надрами
в цілях, не
пов’язаних
з
Характер
Вид
Одиниц видобуванн
користування
користування
я
ям
надрами
надрами
виміру корисних
копалин, за
одиницю
обсягу
користуван
ня надрами,
гривень на
рік
Використання
зберігання
тис.
підземного
природного газу
куб.
простору надр – та газоподібних метрів
пористих чи
продуктів
активно
0,3
тріщинуватих
го
геологічних
об’єму
утворень (пластів
– колекторів)
Використання
зберігання
куб.
0,3
підземного
нафти та інших
метрів
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простору спеціально
створених та
існуючих
гірничих виробок
(відпрацьованих і
пристосованих), а
також природних
порожнин (печер)

рідких
нафтопродуктів
витримування
виноматеріалів,
виробництво і
зберігання
винопродукції
вирощування
грибів, овочів,
квітів та інших
рослин
зберігання
харчових
продуктів,
промислових та
інших товарів,
речовин і
матеріалів
провадження
іншої
господарської
діяльності

кв.
метрів
0,78

-"0,45
-"-

0,33

-"1,10

простору –
спеціально
створених та
існуючих
гірничих виробок
(відпрацьованих і
пристосованих), а
також природних
порожнин (печер)

рідких
нафтопродуктів
витримування
виноматеріалів,
виробництво і
зберігання
винопродукції
вирощування
грибів, овочів,
квітів та інших
рослин
зберігання
харчових
продуктів,
промислових та
інших товарів,
речовин і
матеріалів
провадження
іншої
господарської
діяльності

кв.
метрів

0,85

—―—
0,49
—―—

0,36

—―—
1,19

РОЗДІЛ XII. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від
Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
земельної ділянки
265.3. База оподаткування
265.3. База оподаткування
265.3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта
265.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта
житлової нерухомості, в тому числі його часток.
житлової нерухомості, в тому числі його часток.
…
…
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265.3.3.
База оподаткування
об'єктів
житлової
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у
власності юридичних осіб, обчислюється такими особами
самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого
об’єкта оподаткування на підставі документів, що
підтверджують право власності на такий об'єкт.
265.3.4. У разі наявності у платника податку - фізичної
особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі
різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і
житлових будинків), база оподаткування обчислюється
виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з
урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті.
265.4. Пільги із сплати податку
265.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у
власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на
120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості - на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому
числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності
платника податку квартири/квартир
та
житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий
податковий (звітний) період (рік).
Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти

265.3.3. База оподаткування об'єктів житлової
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у
власності юридичних осіб, обчислюється такими особами
самостійно виходячи з загальної площа кожного окремого
об’єкта оподаткування на підставі документів, що
підтверджують право власності на такий об'єкт.
265.3.4. У разі наявності у платника податку - фізичної
особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі
різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і
житлових будинків), база оподаткування обчислюється
виходячи з сумарної загальної площі таких об’єктів з
урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї
статті.
265.4. Пільги із сплати податку
265.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у
власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на
120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості - на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в
тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у
власності платника податку квартири/квартир та житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв.
метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий
податковий (звітний) період (рік).

78

оподаткування, що використовуються їх власниками з метою
Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти
одержання
доходів
(здаються
в
оренду,
лізинг, оподаткування, що використовуються їх власниками з
використовуються у підприємницькій діяльності).
метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг,
використовуються у підприємницькій діяльності).
265.4.2. Міські, селищні та сільські ради можуть
265.4.2. Міські, селищні та сільські ради можуть
встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується
відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності релігійних організацій України, перебувають у власності фізичних осіб або релігійних
статути (положення) яких зареєстровані у встановленому організацій
України,
статути
(положення)
яких
законом порядку, та використовуються для забезпечення зареєстровані у встановленому законом порядку, та
діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
використовуються
для
забезпечення
діяльності,
передбаченої такими статутами (положеннями).
265.5. Ставка податку
265.5. Ставка податку
265.5.1. Ставки податку встановлюються за рішенням
265.5.1. Ставки податку встановлюються за рішенням
сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування.
оподаткування.
265.5.2.
Ставки
податку
для
фізичних
осіб
265.5.2. Ставки податку для фізичних осіб
встановлюються в таких розмірах:
встановлюються в таких розмірах:
а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова
а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, загальна
площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового
будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500
кв. метрів;
кв. метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа
б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа
яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового
будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв.
метрів;
метрів;
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в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у власності одного платника
податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.
метрів;
г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у власності одного платника
податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв.
метрів.
265.5.3. Ставки податку для юридичних осіб
встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова
площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова
площа яких перевищує 500 кв. метрів.
265.7. Порядок обчислення суми податку
265.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів
оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб,
здійснюється контролюючим органом за місцем податкової
адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у
такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного
об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки,
податок обчислюється виходячи із бази оподаткування,
зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту
265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки
податку;
б) за наявності у власності платника податку більше

в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у власності одного платника
податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740
кв. метрів;
г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової
нерухомості, що перебувають у власності одного платника
податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв.
метрів.
265.5.3. Ставки податку для юридичних осіб
встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартир, загальна площа яких не
перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна
площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких
перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна
площа яких перевищує 500 кв. метрів.
265.7. Порядок обчислення суми податку
265.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів
оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб,
здійснюється контролюючим органом за місцем податкової
адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у
такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного
об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки,
податок обчислюється виходячи із бази оподаткування,
зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту
265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки
податку;
б) за наявності у власності платника податку більше
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одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому
числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної
житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до
підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї
статті, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів
житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток,
податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі
таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в"
підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної
ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3
цього підпункту, розподіляється контролюючим органом
пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з
об’єктів житлової нерухомості.
…
265.7.3. Платники податку мають право звернутися з
письмовою заявою до контролюючого органу за місцем
проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності платника податку;
розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості,
що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між
даними
контролюючих органів та даними, підтвердженими
платником податку на підставі оригіналів відповідних
документів, зокрема документів на право власності,
контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації)
платника податку проводить перерахунок суми податку і

одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому
числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної
загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до
підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї
статті, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів
житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток,
податок обчислюється виходячи із сумарної загальної
площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту
"в" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті, та відповідної
ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і
3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом
пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з
об’єктів житлової нерухомості.
…
265.7.3. Платники податку мають право звернутися з
письмовою заявою до контролюючого органу за місцем
проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,
що перебувають у власності платника податку;
розміру
загальної
площі
об’єктів
житлової
нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними
контролюючих органів та даними, підтвердженими
платником податку на підставі оригіналів відповідних
документів, зокрема документів на право власності,
контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації)
платника податку проводить перерахунок суми податку і
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надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення- надсилає (вручає) йому нове податкове повідомленнярішення.
рішення.
РОЗДІЛ XІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки,
Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки,
розташовані в межах населених пунктів, нормативну розташовані в межах населених пунктів, нормативну
грошову оцінку яких не проведено
грошову оцінку яких не проведено
275.1. Ставки податку за земельні ділянки,
275.1. Ставки податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких не проведено, нормативну грошову оцінку яких не проведено,
встановлюються у таких розмірах:
встановлюються у таких розмірах:
Групи
Ставки
Коефіцієнт, що
Групи
Ставки
Коефіцієнт, що
населених
податку,
застосовується
населених
податку,
застосовується
пунктів з
гривень за 1
у містах Києві,
пунктів з
гривень за 1
у містах Києві,
чисельністю
кв. метр
Сімферополі,
чисельністю
кв. метр
Сімферополі,
населення, тис.
Севастополі та
населення, тис.
Севастополі та
осіб
містах
осіб
містах
обласного
обласного
значення
значення
до 3
0,28
до 3
0,30
від 3 до 10
0,56
від 3 до 10
0,61
від 10 до 20
0,90
від 10 до 20
0,97
від 20 до 50
1,40
1,2
від 20 до 50
1,52
1,2
від 50 до 100
1,69
1,4
від 50 до 100
1,83
1,4
від 100 до 250
1,97
1,6
від 100 до 250
2,13
1,6
від 250 до 500
2,26
2,0
від 250 до 500
2,45
2,0
від 500 до 1000
2,82
2,5
від 500 до 1000
3,05
2,5
від 1000 і
3,95
3,0
від 1000 і
4,28
3,0
більше
більше
Стаття 288. Орендна плата
Стаття 288. Орендна плата
288.1. Підставою для нарахування орендної плати за 288.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі
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земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
оренди, але річна сума платежу:
288.5.1. не може бути меншою:
288.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної
для земель сільськогосподарського призначення - розміру грошової оцінки;
земельного податку, що встановлюється цим розділом;
для інших категорій земель - трикратного розміру
земельного податку, що встановлюється цим розділом;
ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
Стаття 303. База оподаткування

Стаття 303. База оподаткування

303.1.
Базою
оподаткування
податком
для
сільськогосподарських товаровиробників є нормативна
грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських
угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних
насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року,
для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер,
ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка
одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в
області, проведена за станом на 1 липня 1995 року.

303.1.
Базою
оподаткування
податком
для
сільськогосподарських товаровиробників є нормативна
грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських
угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних
насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного за станом на 1 січня базового податкового
(звітного) року відповідно до порядку, встановленого
розділом ХІІІ цього Кодексу.
Базою оподаткування податком для земель водного
фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є
нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в
Автономній Республіці Крим або в області, з
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за
станом на 1 січня базового податкового (звітного) року
відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІІ
цього Кодексу.

ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Стаття 314. Платники збору

Стаття 314. Платники збору

314.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання та їх 314.1 Платниками збору є суб’єкти господарювання та їх
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відокремлені підрозділи, які провадять діяльність з відокремлені підрозділи, у тому числі уповноважені особи
постачання природного газу споживачам на підставі договорів простого товариства, які:
укладених з ними договорів.
а) провадять діяльність з постачання природного газу
споживачам на підставі укладених з ними договорів;
б) споживають імпортований ними природний газ як
паливо або сировину;
в) споживають видобутий ними природний газ як
паливо або сировину.
Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором

Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором

315.1. Об'єктом оподаткування збором є вартість природного 315.1. Об’єктом оподаткування
газу в обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у природного газу в обсязі:
звітному періоді, яка визначається на підставі актів
приймання-передачі газу, підписаних платником та
відповідним споживачем (для населення - на підставі
облікових документів), з урахуванням відповідного
тарифу.

збором

є

вартість

а) відпущеному кожній категорії споживачів у звітному
періоді, яка визначається на підставі актів прийманняпередачі газу, підписаних платником та відповідним
споживачем (для населення – на підставі облікових
документів), з урахуванням відповідного тарифу, для
платників, що визначені у підпункті „а‖ пункту 314.1
статті 314;
б) імпортованому у звітному періоді платником, що
визначений у підпункті „б‖ пункту 314.1 статті 314;
в) видобутому та спожитому як паливо або сировина
нафтогазовидобувним
підприємством
або
його
підрозділами, що визначені платниками у підпункті "в"
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пункту 314.1 статті 314, за виключенням обсягу
природного газу, визнаного рециркулюючим відповідно
до розділу І, який визначається платником за
показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у
журналі обліку видобутих корисних копалин із
дотриманням самостійно затверджених платником
відповідно до вимог ліцензійних умов схем руху
видобутої вуглеводневої сировини на виробничих
дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу
вихідної сировини, умов конкретного виробництва,
особливостей технологічного процесу.
Стаття 316. Ставки збору

Стаття 316. Ставки збору

316.1. Збір справляється у розмірі 2 відсотків на обсяги 316.1. Збір справляється у розмірі 2 відсотків на обсяги
природного газу, що постачаються для таких категорій природного газу, що постачаються для таких категорій
споживачів:
споживачів:
а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові
електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів
господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в
обсязі, що використовується для надання населенню послуг з
опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення
такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського
обліку тепла і гарячої води);

а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові
електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів
господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в
обсязі, що використовується для надання населенню послуг
з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення
такими
суб'єктами
окремого
приладового
та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);

б) бюджетні установи

б) бюджетні установи

в) промислові та інші суб'єкти господарювання та їх в) промислові та інші суб'єкти господарювання та їх
відокремлені підрозділи, що використовують природний газ. відокремлені підрозділи, що використовують природний
газ.
г) суб’єкти господарювання, що визначені у підпункті
„б‖ пункту 314.1 статті 314;
д) суб’єкти господарювання, у тому числі уповноважені
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особи простих товариств, що визначені у підпункті „в‖
пункту 314.1 статті 314.
Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору

Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору

317.2. Під діючим тарифом слід розуміти ціну природного 317.2. Під діючим тарифом слід розуміти:
газу для відповідної категорії споживачів без урахування
тарифів на його транспортування і постачання
споживачам та суми податку на додану вартість.
а) ціну природного газу для відповідної категорії
споживачів
без
урахування
тарифів
на
його
транспортування і постачання споживачам та суми
податку на додану вартість для платників, що визначені у
підпункті „а‖ пункту 314.1 статті 314;
б) митну вартість оформлення природного газу для
платників, що визначені у підпункті „б‖ пункту 314.1 статті
314;
в) середню митну вартість імпортованого природного
газу, що визначається у порядку визначеному цим
Кодексом, для платників, що визначені у підпункті „в‖
пункту 314.1 статті 314.
317.4. Податкові декларації збору подаються платниками
збору органам державної податкової служби у строки,
визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за
місцем податкової реєстрації.

317.4. Податкові декларації збору подаються платниками
збору органам державної податкової служби у строки,
визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за
місцем податкової реєстрації.

Форма податкової декларації встановлюється у порядку, Форма податкової декларації встановлюється у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для
місячного податкового (звітного) періоду, за місцем місячного податкового (звітного) періоду, за місцем
податкової реєстрації.
податкової реєстрації.

86

317.5. Платники, що визначені у підпункті „б‖ пункту
314.1 статті 314 сплачують збір до або в день подання
митної декларації.

1.

РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
Стаття 320. Ставки збору
Стаття 320. Ставки збору
Ставка
Ставка збору
збору за 1
за 1 МГц
Діапазон
МГц смуги
Діапазон
смуги
Вид радіозв'язку
Вид радіозв'язку
радіочастот
радіочастот
радіочастот
радіочастот на
на місяць,
місяць,
гривень
гривень
Радіорелейний зв'язок
1. Радіорелейний зв'язок
фіксованої
0,03 - 300 ГГц
0,42
фіксованої
0,03 - 300 ГГц
0,84
радіослужби
радіослужби

2.

2. Радіозв’язок:
Радіозв'язок
фіксованої, рухомої
сухопутної та
морської радіослужб

3.

4.

5.

Радіозв'язок у системі
охоронної та охороннопожежної сигналізації
Радіозв'язок з
використанням
радіоподовжувачів
Радіозв'язок у системі
передавання даних з
використанням

0,03 - 470 МГц

408,62

3.
30 - 470 МГц

408,62
4.

30 - 470 МГц
1427 - 2400
МГц
2400 - 2483,5

204,95
5.
10,32

фіксованої,
рухомої сухопутної
радіослужб;

0,03 — 470
МГц

морської
радіослужби
Радіозв'язок у системі
охоронної та охороннопожежної сигналізації
Радіозв'язок з
використанням
радіоподовжувачів
Радіозв'язок у системі
передавання даних з
використанням

0,03 — 470
МГц

817,24
408,62

30 - 470 МГц

817,24

30 - 470 МГц

409,90

1427 - 2400
МГц
2400 - 2483,5

20,64

87

шумоподібних
сигналів
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Радіозв'язок у системі з
фіксованим
абонентським
радіодоступом
стандарту DECT
Транкінговий
радіозв'язок
Пошуковий
радіозв'язок
Радіолокаційна та
радіонавігаційна
радіослужби
Радіозв'язок
супутникової рухомої
та фіксованої
радіослужб
Стільниковий
радіозв'язок
Радіозв'язок у
багатоканальних
розподільчих системах
для передавання та
ретрансляції
телевізійного
зображення,
передавання звуку,
цифрової інформації
Передавання звуку
залежно від

МГц
5150 - 5850
МГц

шумоподібних
сигналів
6.

30 - 3000 МГц

20,62

30 - 470 МГц

1267,09

30 - 960 МГц

16 344,64

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

8.
9.

41,24
10.

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

27,07

300 - 2200 МГц

10 183,17

2 - 7 ГГц

18,05

10 - 42,5 ГГц

6,45

30 кГц - 30
МГц

7.

11.
12.

13.

Радіозв'язок у системі з
фіксованим
абонентським
радіодоступом
стандарту DECT
Транкінговий
радіозв'язок
Пошуковий
радіозв'язок
Радіолокаційна та
радіонавігаційна
радіослужби
Радіозв'язок
супутникової рухомої
та фіксованої
радіослужб
Стільниковий
радіозв'язок
Радіозв'язок у
багатоканальних
розподільчих системах
для передавання та
ретрансляції
телевізійного
зображення,
передавання звуку,
цифрової інформації
Передавання звуку
залежно від

МГц
5150 - 5850
МГц
30 - 3000 МГц

41,24

30 - 470 МГц

2 534,18

30 - 960 МГц

32 689,28

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

82,48

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

54,14

300 - 2200
МГц
2 - 7 ГГц

20 366,34

10 - 42,5 ГГц

12,90

30 кГц - 30
МГц

36,10

88

потужності:
до 1 кВт включно
від 1,1 до 10 кВт
включно
від 10,1 до 100 кВт
включно
від 101 до 500 кВт
включно
від 501 кВт і вище
14. Передавання та
ретрансляція
телевізійного
зображення залежно від
потужності:
від 1 до 10 Вт включно
від 10,1 до 100 Вт
включно
від 101 Вт до 1 кВт
включно
від 1,1 до 5 кВт
включно
від 5,1 до 20 кВт
включно
від 20,1 кВт і вище
15. Передавання звуку
залежно від
потужності:
до 100 Вт включно
від 101 Вт до 1 кВт
включно

489,82
736,03
1041,53
1225,85
2036,63

30 - 300 МГц

20,62
61,88
101,83
163,71
306,79
408,62
66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
153,39
306,79

потужності:
до 1 кВт включно
від 1,1 до 10 кВт
включно
від 10,1 до 100 кВт
включно
від 101 до 500 кВт
включно
від 501 кВт і вище
14. Передавання та
ретрансляція
телевізійного
зображення залежно від
потужності:
від 1 до 10 Вт включно
від 10,1 до 100 Вт
включно
від 101 Вт до 1 кВт
включно
від 1,1 до 5 кВт
включно
від 5,1 до 20 кВт
включно
від 20,1 кВт і вище
15. Передавання звуку
залежно від
потужності:
до 100 Вт включно
від 101 Вт до 1 кВт
включно

979,64
1 472,06
2 083,06
2 451,70
4 073,26
30 - 300 МГц

41,24
123,76
203,66
327,42
613,58
817,24
66 - 74 МГц
87,5 - 108
МГц
306,78
613,58
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від 1,1 до 10 кВт
включно
від 10,1 кВт і вище
16. Передавання та
ретрансляція
телевізійного
300 - 880 МГц
зображення залежно від
потужності:
до 10 Вт включно
від 10,1 до 100 Вт
включно
від 101 Вт до 1 кВт
включно
від 1,1 до 5 кВт
включно
від 5,1 до 20 кВт
включно
від 20,1 кВт і вище
17. Види радіозв'язку
(служби, системи,
радіотехнології,
радіоелектронні засоби,
9 кГц - 400 ГГц
випромінювальні
пристрої), що не
зазначені у пунктах 1 16 цієї статті

489,82
613,56

14,18
28,36
61,88
122,47
244,91
306,79

613,56

від 1,1 до 10 кВт
включно
від 10,1 кВт і вище
16. Передавання та
ретрансляція
телевізійного
300 - 880 МГц
зображення залежно від
потужності:
до 10 Вт включно
від 10,1 до 100 Вт
включно
від 101 Вт до 1 кВт
включно
від 1,1 до 5 кВт
включно
від 5,1 до 20 кВт
включно
від 20,1 кВт і вище
17. Види радіозв'язку
(служби, системи,
радіотехнології,
радіоелектронні засоби,
9 кГц - 400
випромінювальні
ГГц
пристрої), що не
зазначені у пунктах 1 16 цієї статті

979,64
1 227,12

28,36
56,72
123,76
244,94
489,82
613,58

1 227,12

РОЗДІЛ XVI. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
Стаття 325. Ставки збору
Стаття 325. Ставки збору
325.1. Ставки збору за спеціальне використання
325.1. Ставки збору за спеціальне використання
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поверхневих вод
Басейни річок, включаючи притоки всіх
порядків

поверхневих вод
Ставки збору,
гривень за 100
куб. метрів

Дніпра на північ від міста Києва (Прип'яті
32,84
та Десни), включаючи місто Київ
Дніпра на південь від міста Києва (без
31,23
Інгульця)
Інгульця
47,63
Сіверського Дінця
64,04
Південного Бугу (без Інгулу)
36,11
Інгулу
44,31
Дністра
19,68
Вісли та Західного Бугу
19,68
Пруту та Сірету
14,78
Тиси
14,78
Дунаю
13,17
Річок Криму
65,66
Річок Приазов'я
78,84
Інших водних об'єктів
36,11
325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних
вод
Ставки
збору,
Найменування регіону
гривень за
100 куб.
метрів
Автономна Республіка Крим (крім міста
60,73
Севастополя)

Басейни річок, включаючи притоки всіх
порядків

Ставки
збору,
гривень за
100 куб.
метрів

Дніпра на північ від міста Києва (Прип'яті та
Десни), включаючи місто Київ
Дніпра на південь від міста Києва (без Інгульця)

35,66
33,92

Інгульця
Сіверського Дінця
Південного Бугу (без Інгулу)
Інгулу
Дністра
Вісли та Західного Бугу
Пруту та Сірету
Тиси
Дунаю
Річок Криму
Річок Приазов'я
Інших водних об'єктів
325.2. Ставки збору за спеціальне використання
підземних вод
Найменування регіону
Автономна Республіка Крим (крім міста
Севастополя)

51,73
69,55
39,22
48,12
21,37
21,37
16,05
16,05
14,30
71,31
85,62
39,22

Ставки
збору,
гривень за
100 куб.
метрів
65,95
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місто Севастополь
Області:
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський,
Приазовський, Якимівський райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський,
Долинський, Косівський, Надвірнянський,
Рожнятівський райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський,
Васильківський, Іванківський, Кагарлицький,
Києво-Святошинський, Макарівський,
Миронівський, Обухівський, Поліський
райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Кіровоградська
Львівська
Луганська
Миколаївська

60,73
52,49
54,22
45,99
62,41
52,49
34,48
52,49
47,63

82,09
45,99

38,16

45,02
60,73
47,63
68,94
68,94

місто Севастополь
Області:
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський,
Якимівський райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський,
Долинський, Косівський, Надвірнянський,
Рожнятівський райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський,
Васильківський, Іванківський, Кагарлицький,
Києво-Святошинський, Макарівський,
Миронівський, Обухівський, Поліський
райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Кіровоградська
Львівська
Луганська
Миколаївська

65,95
57,00
58,88
49,95
67,78
57,00
37,45
57,00
51,73

89,15
49,95

41,44

48,89
65,95
51,73
74,87
74,87
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Одеська
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький,
Зіньківський, Лохвицький, Лубенський,
Миргородський, Новосанжарський,
Решетилівський, Хорольський, Шишацький
райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський,
Костопільський, Рівненський, Сарненський,
Острозький райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський,
Шосткинський райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський,
Летичівський, Старокостянтинівський,
Хмельницький, Полонський, Шепетівський
райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Черкаська

57,47

Одеська
Полтавська:

62,41

35,51

Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський,
Лохвицький, Лубенський, Миргородський,
Новосанжарський, Решетилівський,
Хорольський, Шишацький райони

38,56

39,58

42,36
49,2

39,58
45,06
64,04
49,24
49,24

41,06

62,41
35,51

інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський,
Костопільський, Рівненський, Сарненський,
Острозький райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський,
Шосткинський райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський,
Старокостянтинівський, Хмельницький,
Полонський, Шепетівський райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
області
Черкаська

42,98

46,00
53,43

42,98
48,94
69,55
53,47
53,47

44,59

67,78
38,56
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Чернівецька
57,47
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський,
Сосницький, Щорський, Талалаївський
49,24
райони
інші адміністративно-територіальні одиниці
38,49
області
м. Київ
49,05
325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для
потреб гідроенергетики становить 6,38 гривні за 10 тис. куб.
метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
325.4. Ставки збору за спеціальне використання
поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх
річок, крім Дунаю, становлять:

Чернівецька
Чернігівська:

62,41

Городнянський, Корюківський, Ічнянський,
Сосницький, Щорський, Талалаївський райони

53,47

325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного
флоту, що експлуатується, - 0,1094 гривні за 1 тоннаж-добу
експлуатації;
325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, 0,0122 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для
потреб рибництва становлять:
325.5.1. 33,51 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої
води;
325.5.2. 40,29 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води.
325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка
входить виключно до складу напоїв, становлять:
325.6.1. 31,17 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
325.6.2. 36,35 гривні за 1 куб. метр підземної води.
325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної,
кар'єрної та дренажної води становить 7,22 гривні за 100

325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного
флоту, що експлуатується, - 0,1188 гривні за 1 тоннаж-добу
експлуатації;
325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, 0,0132 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для
потреб рибництва становлять:
325.5.1. 36,39 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої
води;
325.5.2. 43,75 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води.
325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка
входить виключно до складу напоїв, становлять:
325.6.1. 33,85 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
325.6.2. 39,48 гривні за 1 куб. метр підземної води.
325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної,
кар'єрної та дренажної води становить 7,84 гривні за 100 куб.

інші адміністративно-територіальні одиниці
41,80
області
м. Київ
53,27
325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для
потреб гідроенергетики становить 6,93 гривні за 10 тис. куб.
метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
325.4. Ставки збору за спеціальне використання
поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок,
крім Дунаю, становлять:
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куб. метрів води.

метрів води.

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, який
який набирає чинності з 1 січня 2015 року;
набирає чинності з 1 січня 2015 року;
статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2013 статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2013
року;
року;
абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності
чинності з 1 січня 2013 року;
з 1 січня 2013 року;
розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня
2011 року;
2011 року;
підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу виключити
в частині включення до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу у вигляді процентів на
поточний або депозитний (вкладний) банківський
рахунок, вклад (депозитний) до небанківських
фінансових установ згідно із законом або на депозитний
(ощадний) сертифікат та абзаців другого - четвертого
пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині
оподаткування процентів, які набирають чинності з 1
січня 2015 року;
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану
вартість
вартість
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10. Встановити, що за податковими зобов'язаннями з
податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011
року до 31 грудня 2014 року включно ставка податку
становить 20 відсотків; з 1 січня 2015 року - 17 відсотків.
151 Відсутній

виключити

151. Тимчасово до 1 січня 2016 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
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 у абзацах першому та другому цього пункту,
норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються,
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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;
Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток
підприємств
підприємств
10. Встановити ставку податку на прибуток підприємств:
10. Встановити ставку податку на прибуток підприємств:
з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23
відсотки;
відсотки;
з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21
відсоток;
відсоток;
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19
відсотків, а для суб'єктів індустрії програмної продукції, які
застосовують особливості оподаткування, передбачені в
пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19
відсотків, а для суб'єктів індустрії програмної продукції, які
застосовують особливості оподаткування, передбачені в
пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків;

з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно - 18
відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які
застосовують особливості оподаткування, передбачені в
пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків;

з 1 січня 2014 року - 18 відсотків, а для суб’єктів індустрії
програмної продукції, які застосовують особливості
оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього
розділу, - 5 відсотків;

з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року включно - 17
відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції,
які
застосовують
особливості
оподаткування,
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передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, - 5
відсотків;
з 1 січня 2016 року - 16 відсотків, а для суб'єктів
індустрії програмної продукції, які застосовують
особливості оподаткування, передбачені в пункті 15
підрозділу 10 цього розділу, - 5 відсотків.
Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного
податку та екологічного податку
1. На спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди
згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00),
застосовуються такі ставки акцизного податку:
[…]
56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1
квітня 2014 року до 31 грудня 2015 року;
56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1
квітня 2014 року до 31 грудня 2015 року;
38 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня
до 31 грудня 2016 року;
41 гривня за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до
31 грудня 2017 року;
з 1 січня 2018 року застосовується ставка акцизного
податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті
215 цього Кодексу.
6. На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фільтра,
цигарки", за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
2402 20 90 20 "Сигарети з фільтром") з 1 січня 2014 року
застосовуються такі ставки акцизного податку та
мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати

Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного
податку та екологічного податку
1. На спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди
згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00),
застосовуються такі ставки акцизного податку:
[…]
56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 квітня
до 31 серпня 2014 року;
70,53 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 вересня
2014 року застосовується ставка акцизного податку,
визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього
Кодексу.

виключити
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акцизного податку на тютюнові вироби:
Код
Ставки податку
товару
Опис
специфічна
адвалорна
(продук
товару
ції)
(продукції)
згідно з
згідно з одиниці ставка одиниці ставк
виміру
а
УКТ
УКТ ЗЕД виміру
ЗЕД
Сигарети гривень
2402 20 9
відсоткі
без фільтра, за 1 тис. 77,50
12
0 10
в
цигарки
штук
гривень
2402 20 Сигарети з
відсоткі
за 1 тис. 173,20
12
90 20
фільтром
в
штук
Код
товару
(продук
ції)
згідно з
УКТ
ЗЕД
2402 20 9
0 10
2402 20
90 20

Мінімальне акцизне
податкове зобов'язання
Опис товару
(продукції) згідно з
УКТ ЗЕД

Сигарети без
фільтра, цигарки

одиниця
виміру

гривень за 1
тис. штук
гривень за 1
Сигарети з фільтром
тис. штук

сума

101,60
231,70

РОЗДІЛ II
1. Закон України „Про внесення змін до Закону України
„Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування‖
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Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування є:
пенсійне страхування є:
…
…
5) пункт 5 частини першої статті 1 виключено
5) юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з
купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або
готівковій формі.
Національний банк України забезпечує організацію і
контроль за сплатою (утриманням) збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з
купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними
особами у безготівковій та/або готівковій формі.
Банки подають до 20 числа місяця, що настає за
звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про
нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з
купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними
особами у безготівковій та/або готівковій формі у порядку
та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів
України;
…
…
Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують
спрощений режим оподаткування (єдиний податок, спрощений режим оподаткування (єдиний податок,
фіксований податок та фіксований сільськогосподарський фіксований податок та фіксований сільськогосподарський
податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані
(проживають) у зонах гарантованого добровільного (проживають) у зонах гарантованого добровільного
відселення та посиленого радіоекологічного контролю, відселення та посиленого радіоекологічного контролю,
сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування при здійсненні, торгівлі ювелірними виробами страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної
із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, валюти в безготівковій та/або готівковій формі, торгівлі
під час набуття права власності на легкові автомобілі у ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і
випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з дорогоцінного каміння, під час набуття права власності на
операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини
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послуг стільникового рухомого зв'язку на загальних першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого
підставах.
майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку на
загальних підставах.
Стаття 2. Об'єктом оподаткування є:
Стаття 2. Об'єктом оподаткування є:
…
…
4) пункт 4 статті 2 виключено
4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1
цього Закону, – сума операції з купівлі іноземної валюти в
безготівковій та/або готівковій формі;
Стаття 3. Збір на обов'язкове державне пенсійне Стаття 3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
страхування платники збору, визначені у частині другій цієї платники збору, визначені у частині другій цієї статті,
статті, сплачують до Пенсійного фонду України в порядку, сплачують до Пенсійного фонду України в порядку,
визначеному законодавством України.
визначеному законодавством України.
Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього
Закону, зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного
фонду України. Комерційні банки при відкритті
відповідних банківських рахунків зобов'язані вимагати
інформацію від таких платників щодо зазначеної реєстрації.

Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону,
зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду
України. Комерційні банки при відкритті
відповідних
банківських рахунків зобов'язані вимагати інформацію від
таких
платників
щодо
зазначеної
реєстрації.

Платники збору, визначені пунктами 6, 7, 9 і 10 статті 1
цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування сплачують на рахунки з обліку коштів
спеціального фонду державного бюджету, відкриті в
центральному органі виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів. Ці кошти в установленому порядку
зараховуються до спеціального фонду державного бюджету
і використовуються згідно із законом про Державний
бюджет України.

Платники збору, визначені пунктами 5 – 7, 9 і 10 статті 1
цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування сплачують на рахунки з обліку коштів
спеціального фонду державного бюджету, відкриті в
центральному органі виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів. Ці кошти в установленому порядку
зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і
використовуються згідно із законом про Державний бюджет
України.

Стаття 4. На обов'язкове державне пенсійне страхування Стаття 4. На обов'язкове державне пенсійне страхування
встановлюються ставки збору у таких розмірах:
встановлюються ставки збору у таких розмірах:
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…
6) пункт 6 статті 4 виключено

…
6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1
цього Закону, – 0,5 відсотка від об'єкта оподаткування,
встановленого пунктом 4 статті 2 цього Закону
2. Закон України „Про банки і банківську діяльність‖

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить
банківську таємницю, розкривається банками:
банківську таємницю, розкривається банками:
1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника 1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника
такої інформації;
такої інформації;
2) за рішенням суду;

2) за рішенням суду;

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного
комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій
за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний
проміжок часу;

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного
комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій
за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи
- суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок
часу;

4) органам доходів і зборів на їх письмову вимогу щодо 4) органам доходів і зборів:
наявності банківських рахунків;
а)на їх письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків;
б) при поданні банками у встановленому порядку
податкового розрахунку сум доходу у вигляді процентів,
нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи.
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…
Обмеження стосовно отримання інформації, що містить
банківську таємницю, передбачені цією статтею, не
поширюються на службовців Національного банку України
або уповноважених ними осіб, які в межах повноважень,
наданих Законом України "Про Національний банк
України", здійснюють функції банківського нагляду або
валютного контролю.

…
Обмеження стосовно отримання інформації, що містить
банківську таємницю, передбачені цією статтею, не
поширюються на службовців Національного банку України
або уповноважених ними осіб, які в межах повноважень,
наданих Законом України "Про Національний банк України",
здійснюють функції банківського нагляду або валютного
контролю, а також на органи доходів і зборів в частині
подання банками податкового розрахунку сум доходу у
вигляді процентів, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичної особи.
3.Закон України „Про прокуратуру‖
Частина третя статті 13
Частина третя статті 13
Штатна чисельність органів прокуратури України в межах Затвердити штатну чисельність органів прокуратури України
фонду заробітної плати затверджується Генеральним у кількості 20367 осіб.
прокурором України.
Стаття 49 Матеріальне і соціальне забезпечення
Стаття 49 Матеріальне і соціальне забезпечення
працівників прокуратури
працівників прокуратури
Прокурори і слідчі мають право безкоштовно
Прокурори і слідчі мають право безкоштовно
користуватися за службовими посвідченнями на території користуватися за службовими посвідченнями на території
України всіма видами транспорту міського, приміського і України всіма видами транспорту міського, приміського і
місцевого сполучення (крім таксі); під час службового місцевого сполучення (крім таксі) за умови, якщо розмір їх
відрядження користуватися правом бронювання місць у середньомісячного сукупного доходу за попередні шість
готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
придбання проїзних документів.
податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України; під час службового
відрядження користуватися правом бронювання місць у
готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового
придбання проїзних документів.
Прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються
Прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються
жилою
площею
місцевими
органами
влади
в жилою
площею
місцевими
органами
влади
в
першочерговому порядку.
першочерговому порядку.
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Пільга з 50-процентної знижки плати за займане ними
та членами їх сімей житло, комунальні послуги
(водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і
користування квартирним телефоном в межах норм,
встановлених законодавством, надається:
прокурорам та слідчим прокуратури за умови, якщо
розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із
середньомісячним сукупним доходом працівника за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
пенсіонерам із числа прокурорів та слідчих
прокуратури за умови, якщо середньомісячний доход сім'ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Слідчим прокуратури та пенсіонерам з їх числа
надається 50-відсоткова знижка плати за займане ними і
членами їх сімей житло, комунальні послуги в межах
норм, встановлених законодавством і 50-відсоткова
знижка абонентної плати за користування квартирним
телефоном за умови, якщо розмір середньомісячного
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і
слідчих.
…
Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми
їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої
включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
одержуваної перед місяцем звернення за призначенням
пенсії.
…
Працівникам, які не мають вислуги років,
передбаченої частиною першою цієї статті, за наявності

Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і
слідчих.
…
Пенсія призначається в розмірі 70 відсотків від суми
їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої
включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування,
одержуваної перед місяцем звернення за призначенням
пенсії.
…
Працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої
частиною першою цієї статті, за наявності необхідного стажу
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необхідного стажу роботи на посадах прокурорів та слідчих роботи на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, а
прокуратури, а також страхового стажу, необхідного для також страхового стажу, необхідного для призначення пенсії
призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом
передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 першим частини першої статті 28 Закону України „Про
Закону України „Про загальнообов'язкове державне загальнообов'язкове державне пенсійне страхування‖, після
пенсійне страхування‖, після досягнення чоловіками 57 досягнення чоловіками 57 років, а жінками віку, що на п'ять
років, а жінками віку, що на п'ять років менше, ніж років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26
пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону України Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне
„Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування‖, страхування‖, пенсія призначається в розмірі, пропорційному
пенсія призначається в розмірі, пропорційному кількості кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з
повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 70 відсотків місячного заробітку за відповідну
розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за відповідну вислугу років, передбачену частиною першою цієї статті.
вислугу років, передбачену частиною першою цієї статті. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок
Передбачене цією частиною зниження віку для жінок застосовується також до завершення періоду підвищення віку
застосовується також до завершення періоду підвищення виходу на пенсію до 1 січня 2022 року. До досягнення віку,
віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року. До досягнення встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком мають
віку, встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком чоловіки 1960 року народження і старші після досягнення
мають чоловіки 1960 року народження і старші після ними такого віку:
досягнення ними такого віку:
…
…
4.Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України"
Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Служби безпеки Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Служби безпеки
України у кількості 33500 осіб, у тому числі до 27200 України у кількості 30150 особи.
військовослужбовців.
5.Закон України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України"
Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства
внутрішніх справ України (за винятком чисельності
Національної гвардії України, що визначається Законом
України "Про Національну гвардію України") у кількості
324400 осіб, у тому числі 240200 осіб рядового і
начальницького
складу.
За
рахунок Державного

Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства
внутрішніх справ
України (за винятком чисельності
Національної гвардії України, що визначається Законом
України "Про Національну гвардію України") у кількості
245000 осіб. За рахунок Державного бюджету України
утримуються 172000 працівників органів внутрішніх справ.
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бюджету України утримуються 190500 працівників органів
внутрішніх справ.
6.Закон України "Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України"
Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Управління Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Управління
державної охорони України у кількості до 2993 осіб, у тому державної охорони України у кількості 2694 осіб.
числі 2912 військовослужбовців.
7/ Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми‖
Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини нараховується виходячи з Допомога при народженні дитини призначається у
розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється
років, установленого на день народження дитини.
одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги
виплачується протягом наступних 36 місяців рівними
Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній частинами у порядку, встановленому Кабінетом
30 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; Міністрів України.
кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу
дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, - на
третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги
здійснюється одноразово у десятикратному розмірі
прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта
суми допомоги на першу дитину виплачується протягом
наступних 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю
і кожну наступну дитину - 72 місяців рівними частинами у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини
Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі,
Допомога при
усиновленні дитини
надається
у
встановленому для виплати допомоги при народженні розмірі, встановленому для виплати допомоги при
першої дитини. Порядок і умови виплати допомоги при народженні першої дитини. Порядок і умови виплати
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усиновленні дитини та підстави для припинення виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для
такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України. припинення
виплати
такої
допомоги визначаються
Кабінетом Міністрів України.
Розділ IV
ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО
ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ
Стаття 13. Право на допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку
Право на допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку за цим Законом має особа
(один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, баба, дід
або інший родич), яка фактично здійснює догляд за
дитиною.
Допомога по догляду за
дитиною, призначена
опікуну, вважається власністю дитини.

Розділ IV
ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО
ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ
Стаття 13. Право на допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку
Право на допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку за цим Законом має особа
(один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, баба, дід або
інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.
Допомога по
догляду
за дитиною, призначена
опікуну, вважається власністю дитини.

Стаття 14. Умови призначення допомоги по догляду за
Стаття 14. Умови призначення допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
дитиною до досягнення нею трирічного віку
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення
допомоги по догляду за дитиною по день досягнення
дитиною вказаного віку включно. Усиновлювачам та
опікунам допомога призначається не раніше, ніж з дня
прийняття рішення про усиновлення або встановлення
опіки.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення
допомоги по догляду за дитиною по день досягнення
дитиною вказаного віку включно. Усиновлювачам та
опікунам допомога призначається не раніше, ніж з дня
прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Особам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією
Особам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією
підприємства,
установи,
організації,
до
їх підприємства,
установи,
організації,
до
їх
працевлаштування допомога по догляду за дитиною до працевлаштування допомога по догляду за дитиною до
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досягнення нею трирічного віку призначається на підставі досягнення нею трирічного віку призначається на підставі
довідки ліквідаційної комісії.
довідки ліквідаційної комісії.
Особам, які працюють на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності та господарювання або у
фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку призначається на підставі
витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про
надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною,
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

Особам, які працюють на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності та господарювання або у
фізичних
осіб, допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку призначається на підставі
витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання
особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Особам, зареєстрованим
у
державній
службі
Особам, зареєстрованим у державній службі зайнятості
зайнятості як безробітні, допомога по догляду за дитиною як безробітні, допомога по догляду за дитиною до
до досягнення нею трирічного віку призначається на досягнення нею трирічного віку призначається на підставі
підставі довідки державної служби зайнятості.
довідки державної служби зайнятості.
У разі працевлаштування або виходу на роботу матері
дитини або особи, яка фактично здійснює догляд за
дитиною, до закінчення строку догляду у режимі повного
робочого часу зазначена допомога виплачується особі, яка
продовжує догляд за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

У разі працевлаштування або виходу на роботу матері
дитини або
особи, яка фактично здійснює догляд за
дитиною, до закінчення строку догляду у режимі повного
робочого часу зазначена допомога виплачується особі, яка
продовжує догляд за дитиною до досягнення нею трирічного
віку.

Призначення допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку особі, яка фактично
доглядає за дитиною, здійснюється за письмовою заявою
цієї особи та на підставі довідки матері дитини про те, що
виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням
дати).

Призначення
допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку особі, яка фактично
доглядає за дитиною, здійснюється за письмовою заявою
цієї особи та на підставі довідки матері дитини про те, що
виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням
дати).
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Матерям, які мають дітей віком до трьох років і вийшли
на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу
або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи,
або одночасно продовжують навчання з відривом від
виробництва, допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трьох років призначається (виплачується) в
повному розмірі.

Матерям, які мають дітей віком до трьох років і вийшли
на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу
або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або
одночасно продовжують навчання
з
відривом
від
виробництва, допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трьох років призначається (виплачується) в
повному розмірі.

8. Закон України ―Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування‖
Стаття 4. Платники єдиного внеску
Стаття 4. Платники єдиного внеску
1. Платниками єдиного внеску є:
1. Платниками єдиного внеску є:
…
…
13) особи, які відповідно до закону отримують допомогу по 13) особи, які відповідно до закону отримують допомогу
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
при народженні дитини та особи, яким призначено
допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку (з числа осіб, які звернулися до 30 червня
2014 року за призначенням допомоги при народженні
першої дитини);
Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його
Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його
розподілу за видами загальнообов'язкового державного розподілу за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування
соціального страхування
…

…

15. Сума єдиного внеску, зазначеного у частині п’ятій,
абзаці другому частини шостої (крім суми єдиного внеску,
що сплачується із сум грошового забезпечення батькам вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним
батькам), частинах сьомій – дев’ятій, дванадцятій чотирнадцятій цієї статті, розподіляється:

15. Сума єдиного внеску, зазначеного у частині п’ятій,
абзаці другому частини шостої (крім суми єдиного внеску,
що сплачується із сум грошового забезпечення батькам вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним
батькам), частинах сьомій – дев’ятій, дванадцятій чотирнадцятій цієї статті, розподіляється:

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
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на випадок безробіття - 5,0906 відсотка;

на випадок безробіття – 2,5843 відсотка;

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
витратами, зумовленими похованням, - 5,7410 відсотка;
зумовленими похованням, - 5,2397 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, - захворювання, які спричинили втрату працездатності, 3,6354 відсотка;
3,8860 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
(до солідарної системи) - 85,5330 відсотка.
(до солідарної системи) – 88,2899 відсотка.
18. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому
18. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому
частини шостої та частині десятій цієї статті, частини шостої та частині десятій цієї статті, розподіляється:
розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 2,7488 відсотка;
на випадок безробіття - 5,6306 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) – 97,2512 відсотка.
(до солідарної системи) - 94,3694 відсотка.
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому частини шостої цієї статті (сума єдиного внеску, що
частини шостої цієї статті (сума єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним
вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), спрямовується на загальнообов’язкове державне
батькам), спрямовується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи).
пенсійне страхування (до солідарної системи).
23. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому

23. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому
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частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:

частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття - 4,3228 відсотка;
на випадок безробіття – 1,4410 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
(до солідарної системи) - 95,6772 відсотка.
(до солідарної системи) – 98,5590 відсотка.
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці третьому
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці третьому
частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття - 4,0983 відсотка;
на випадок безробіття – 1,3661 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
витратами, зумовленими похованням, - 5,1913 відсотка;
зумовленими похованням, - 4,6449 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
(до солідарної системи) - 90,7104 відсотка.
(до солідарної системи) – 93,9891 відсотка.
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці четвертому
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці четвертому
частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття - 4,1425 відсотка;
на випадок безробіття – 1,3808 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, - захворювання, які спричинили втрату працездатності, 4,1701 відсотка;
4,4463 відсотка;
на

з

загальнообов’язкове

державне

пенсійне

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
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страхування (до солідарної системи) - 91,6874 відсотка.

(до солідарної системи) – 94,1729 відсотка.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці п’ятому
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці п’ятому
частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття - 3,9360 відсотка;
на випадок безробіття – 1,3120 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
витратами, зумовленими похованням, - 4,9855 відсотка;
зумовленими похованням, - 4,4607 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, - захворювання, які спричинили втрату працездатності, 3,9622 відсотка;
4,2246 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
(до солідарної системи) - 87,1163 відсотка.
(до солідарної системи) – 90,0027 відсотка.
…

…

Стаття 10. Добровільна сплата єдиного внеску

Стаття 10. Добровільна сплата єдиного внеску

…

…

6. Єдиний внесок для осіб, зазначених у пунктах 4 та 5
частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у
розмірі, визначеному частиною одинадцятою статті 8, та
розподіляється
відповідно
до
частини
двадцять
третьої статті 8 цього Закону.

6. Єдиний внесок для осіб, зазначених у пунктах 4 та 5
частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у
розмірі, визначеному частиною одинадцятою статті 8, та
розподіляється відповідно до частини двадцять третьої статті
8 цього Закону.

Для осіб, зазначених в абзацах третьому – п’ятому

Для осіб, зазначених в абзацах третьому – п’ятому
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частини першої цієї статті, які виявили бажання брати
участь в одному з видів загальнообов’язкового державного
соціального
страхування,
розмір
єдиного
внеску
визначається у таких відсотках до бази нарахування єдиного
внеску, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 7
цього Закону:

частини першої цієї статті, які виявили бажання брати участь
в одному з видів загальнообов’язкового державного
соціального страхування, розмір єдиного внеску визначається
у таких відсотках до бази нарахування єдиного внеску,
передбаченої пунктом 3 частини першої статті 7 цього
Закону:

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
- 33,2 відсотка, на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття - 1,5 відсотка, на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими
похованням,
1,9
відсотка,
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 1,51
відсотка.

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування –
34,3 відсотка, на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття – 0,5 відсотка, на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими
похованням,
1,7
відсотка,
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 1,61
відсотка.

…

…
9. Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей‖
Стаття 1-2. Гарантії соціального і правового захисту Стаття 1-2. Гарантії соціального і правового захисту
військовослужбовців та членів їх сімей
військовослужбовців та членів їх сімей
Військовослужбовці користуються усіма правами і
Військовослужбовці користуються усіма правами і
свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і
свобод, закріпленими в Конституції України та законах свобод, закріпленими в Конституції України та законах
України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та
іншими законами.
іншими законами.
У зв’язку з особливим характером військової служби,
У зв’язку з особливим характером військової служби,
яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям
надаються визначені законом пільги, гарантії та надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.
компенсації.
Нормативно-правові акти органів державної влади та
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органів місцевого самоврядування, які обмежують права і
пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є
недійсними.
Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров’я
та медичну допомогу
пункт 3, абзац перший
Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової
військової служби) та члени їх сімей мають право не більше
одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та
відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах
і на туристських базах Міністерства оборони України,
інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою
вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених
Кабінетом Міністрів України. Таким же правом
користуються члени сімей
військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під
час
проходження військової служби. До таких членів сімей
належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а
також діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).

Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров’я
та медичну допомогу
пункт 3, абзац перший
Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової
військової служби) та члени їх сімей мають право не більше
одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та
відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і
на туристських базах Міністерства оборони України, інших
утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою
вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених
Кабінетом Міністрів України. Таким же правом
користуються члени сімей
військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби. До таких членів сімей
належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а
також діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).
Установити, що пільги, передбачені абзацом першим
цього пункту, надаються за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх Стаття 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх
сімей жилими приміщеннями
сімей жилими приміщеннями
…
…
5. Військовослужбовцям, а також звільненим з 5. Військовослужбовцям, а також звільненим з військової
військової служби особам, які стали інвалідами під час служби особам, які стали інвалідами під час проходження
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проходження військової служби, та членам їх сімей, які
перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби, надається
50-відсоткова знижка плати за користування житлом
(квартирної
плати) та плати за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші
послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах
встановлених норм, передбачених законодавством.
Особам, звільненим з військової служби, які стали
інвалідами під час проходження
військової служби,
надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення і
користування квартирним телефоном.
Пільги,
передбачені
цим
пунктом
для
військовослужбовців, надаються за умови, якщо розмір
наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із
середньомісячним сукупним доходом військовослужбовця
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Пільги звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, та
членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам
та членам сімей військовослужбовців,
які загинули
(померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби, надаються за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх
утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали
безвісти під час
проходження військової служби, надається 50-відсоткова
знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ,
електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих
будинках усіх форм власності в межах встановлених норм,
передбачених законодавством.
Особам, звільненим з військової служби, які стали
інвалідами під час проходження
військової служби,
надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення і
користування квартирним телефоном.
Пільги, передбачені пунктом 5 цієї статті, надаються
військовослужбовцям і членам їх сімей, які перебувають
на їх утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
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Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей
1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:
1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за
винятком таксі) транспортом:
а) у відрядження;
б) у відпустку в межах України;
в) при переведенні на нове місце проходження військової
служби або у зв'язку з передислокацією військової частини;
г) до місця проживання, обраного при звільненні з
військової служби в межах України;
2) всіма видами транспорту загального користування
міського, приміського та міжміського сполучення (за
винятком таксі) - тільки військовослужбовці строкової
військової служби.

3. Члени
сімей
військовослужбовців
(крім
військовослужбовців строкової військової служби) мають
право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним,
водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:
1) від місця проживання до місця проходження військової
служби військовослужбовця у зв'язку з його переведенням;
2) до місця проведення відпустки військовослужбовцем в
межах України;
3) при звільненні військовослужбовця з військової служби,
а також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - до
обраного місця проживання в межах України.
Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного

Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей
1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:
1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за
винятком таксі) транспортом:
а) у відрядження;
б) у відпустку в межах України;
в) при переведенні на нове місце проходження військової
служби або у зв'язку з передислокацією військової частини;
г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової
служби в межах України;
2) всіма видами транспорту загального користування
міського, приміського та міжміського сполучення (за
винятком таксі) - тільки військовослужбовці строкової
військової служби.
Установити, що пільги, передбачені підпунктом ―б‖
підпункту 1 цього пункту, надаються за умови, якщо
розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
3. Члени
сімей
військовослужбовців
(крім
військовослужбовців строкової військової служби) мають
право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним,
водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:
1) від місця проживання до місця проходження військової
служби військовослужбовця у зв'язку з його переведенням;
2) до місця проведення відпустки військовослужбовцем в
межах України;
3) при звільненні військовослужбовця з військової служби, а
також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - до
обраного місця проживання в межах України.
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місця проживання у зв’язку із загибеллю (смертю)
військовослужбовця
мають
право
на
безоплатне
перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах
залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту
немає, - іншими видами транспорту (за винятком
повітряного). У разі перевезення особистого майна в
окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм
відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості
перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного
місця проживання у зв’язку із загибеллю (смертю)
військовослужбовця мають право на безоплатне перевезення
до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним
транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі
перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та
дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати,
але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою
20 тонн.
Установити, що пільги, передбачені підпунктом 2
цього пункту, надаються за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
10. Закон України „Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України‖
Стаття 21. Соціальний захист особового складу Державної Стаття 21. Соціальний захист особового складу Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
…
…
5. Особам рядового і начальницького складу Державної
5. Особам рядового і начальницького складу Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
та членам їх сімей забезпечується безоплатний проїзд у та членам їх сімей забезпечується безоплатний проїзд і
відпустку, а також безоплатний проїзд і перевезення багажу перевезення багажу при переїзді на нове місце служби і
при переїзді на нове місце служби і виплачується грошова виплачується грошова допомога у порядку, встановленому
допомога у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів Кабінетом Міністрів України.
України.
Пільги, передбачені частиною 5 цієї статті,
надаються за умови, якщо розмір середньомісячного
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
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визначеному Кабінетом Міністрів України.

11. Особам рядового і начальницького складу
Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України та членам їх сімей, які перебувають на
їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, які загинули
(померли), пропали безвісти або стали інвалідами при
проходженні служби, надається 50-відсоткова знижка плати
за користування житлом (квартирної плати) та плати за
комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну,
теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках
незалежно від форм власності в межах встановлених норм,
передбачених законодавством.
Пільги на 50-відсоткову знижку за користування
житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші
послуги), в жилих будинках незалежно від форм власності в
межах норм, встановлених законодавством, надаються:
особам рядового і начальницького складу Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні за

11. Особам рядового і начальницького складу Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам
та членам сімей осіб рядового і начальницького складу
Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти
або стали інвалідами при проходженні служби, надається 50відсоткова знижка плати за користування житлом
(квартирної плати) та плати за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші
послуги) в жилих будинках незалежно від форм власності в
межах встановлених норм, передбачених законодавством.
Установити, що пільги, передбачені частиною 11 цієї
статті, надаються особам рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України та членам їх сімей, які перебувають
на їх утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

118

умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті
разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, які загинули (померли), пропали
безвісти або стали інвалідами при проходженні служби за
умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу
сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
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Стаття 22. Медичне та санаторно-курортне забезпечення
особового складу Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України
…
3. Особи рядового і начальницького складу Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне
лікування та організований відпочинок у відповідних
закладах Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, а також у санаторно-курортних
закладах Служби безпеки України, Міністерства оборони
України,
Міністерства внутрішніх справ України та
Міністерства охорони здоров’я України за рахунок
бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
на основі укладених з ними угод згідно із законодавством.

Стаття 22. Медичне та санаторно-курортне забезпечення
особового складу Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України
…
3. Особи рядового і начальницького складу Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне
лікування та організований відпочинок у відповідних
закладах Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, а також у санаторно-курортних закладах
Служби безпеки України, Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства
охорони здоров’я України за рахунок бюджетних коштів,
передбачених на утримання Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, на основі укладених з
ними угод згідно із законодавством.
Установити, що пільги, передбачені частиною 3 цієї
статті,
надаються
за
умови,
якщо
розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

11. Кодекс цивільного захист України
Стаття 120. Оплата комунальних послуг
1. Знижка у розмірі 50 відсотків плати за користування
житлом (квартирна плата) та комунальними послугами
(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші
послуги) у жилих будинках незалежно від форми власності
у межах норм споживання, передбачених законодавством,

Стаття 120. Оплата комунальних послуг
1. Знижка у розмірі 50 відсотків плати за користування
житлом (квартирна плата) та комунальними послугами
(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші
послуги) у жилих будинках незалежно від форми власності у
межах норм споживання, передбачених законодавством, та
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та вартості палива, у тому числі рідкого, у межах
встановлених норм для осіб, які проживають у будинках, що
не мають централізованого опалення, надається:
1) особам рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту та членам їхніх сімей, які перебувають
на їх утриманні;
2) батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту, які
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов’язків;
3) особам, звільненим із служби цивільного захисту за
віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали
інвалідами під час виконання службових обов’язків, та
членам їхніх сімей.
2. Зазначені пільги надаються особам, визначеним у
частині першій цієї статті, у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на
відповідний рік.

вартості палива, у тому числі рідкого, у межах встановлених
норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають
централізованого опалення, надається:
1) особам рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту та членам їхніх сімей, які перебувають на
їх утриманні;
2) батькам та членам сімей осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту, які
загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання
службових обов’язків;
3) особам, звільненим із служби цивільного захисту за
віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали
інвалідами під час виконання службових обов’язків, та
членам їхніх сімей.
2. Установити, що пільги, передбачені частиною
першою цієї статті, надаються особам рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту та
членам їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, за
умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.

12. Закон України „Про міліцію‖
Стаття 22. Соціальний захист працівників міліції
Стаття 22. Соціальний захист працівників міліції
Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних відсоткова знижка плати за користування житлом та
послуг, а також палива.
комунальними послугами, за паливо в межах норм,
Працівники міліції, які живуть і працюють у сільській встановлених законодавством.
місцевості та в селищах міського типу, і члени їх сімей, які
Працівники міліції, які живуть і працюють у сільській
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проживають з ними, забезпечуються безплатно житлом з місцевості та в селищах міського типу, і члени їх сімей, які
опаленням і освітленням за встановленими нормами, а проживають з ними, забезпечуються безплатно житлом з
також користуються іншими пільгами, передбаченими опаленням і освітленням за встановленими нормами, а також
законодавством.
користуються
іншими
пільгами,
передбаченими
Пільги на безплатне забезпечення житлом з опаленням і законодавством.
освітленням за встановленими нормами працівникам міліції,
За працівниками міліції, звільненими зі служби за
які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах віком, хворобою або вислугою років, зберігається право
міського типу, а також пільги працівникам міліції по оплаті на пільги за цим Законом.
жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-процентною
Установити, що пільги, передбачені частинами
знижкою надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у четвертою, п’ятою цієї статті, надаються за умови, якщо
грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в
доходом працівника міліції за попередні шість місяців не розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Міністрів України.
За працівниками міліції, звільненими зі служби за
віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на
пільги за цим Законом за умови, якщо середньомісячний
сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
13. Закон України „Про освіту‖
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Стаття 57 Гарантії держави педагогічним, науковоСтаття 57 Гарантії держави педагогічним, науковопедагогічним
працівникам
та
іншим
категоріям педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників
працівників навчальних закладів
навчальних закладів
Педагогічним працівникам, які працюють у сільській
Педагогічним працівникам, які працюють у сільській
місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які
які раніше працювали педагогічними працівниками в цих раніше працювали педагогічними працівниками в цих
населених пунктах і проживають у них, держава відповідно населених пунктах і проживають у них, держава відповідно
до
чинного
законодавства
забезпечує
безплатне до чинного законодавства забезпечує безплатне користування
користування житлом з опаленням і освітленням у межах житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених
встановлених норм. Пільги на безплатне користування норм. Пільги на безплатне користування житлом з
житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом опаленням та освітленням надаються працівникам за
першим цього пункту, надаються працівникам за умови, умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного
якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із доходу за попередні шість місяців не перевищує величини
середньомісячним сукупним доходом працівника за доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам
за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
14. Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні‖
Стаття 9
Стаття 9
…

…

7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів
7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх
їх сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати,
плати, незалежно від форм власності житлового фонду, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати
оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ,
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газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне
опалення, а в будинках, що не мають центрального
опалення, - надання палива, придбаного у межах норм,
встановлених для продажу населенню, та інші види
комунальних послуг), від плати за користування домашнім
телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла
незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги
зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і
батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України,
повних кавалерів ордена Трудової Слави;

електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення,
а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання
палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу
населенню, та інші види комунальних послуг) в межах норм,
встановлених законодавством, від плати за користування
домашнім
телефоном
і
позавідомчою
охоронною
сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду.
Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що
пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв
України, повних кавалерів ордена Трудової Слави;

15. Основи законодавства України про охорону здоров’я
Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і
фармацевтичних працівників
Медичні і фармацевтичні працівники мають право на:
Ї) безплатне користування житлом з освітленням і
опаленням тим, хто проживає і працює у сільській
місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам,
які раніше працювали медичними та фармацевтичними
працівниками і проживають у цих населених пунктах,
надання пільг щодо сплати земельного податку,
кредитування, обзаведення господарством і будівництва
приватного житла, придбання автомототранспорту.
Пільги на безплатне користування житлом з опаленням
та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту,
надаються:
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у
грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним
доходом працівника за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України;

Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і
фармацевтичних працівників
Медичні і фармацевтичні працівники мають право на:
Ї) безплатне користування житлом з освітленням і
опаленням в межах норм, встановлених законодавством
тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах
міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали
медичними та фармацевтичними працівниками і проживають
у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати
земельного
податку,
кредитування,
обзаведення
господарством і будівництва приватного житла, придбання
автомототранспорту.
Пільги на безплатне користування житлом з
опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим
цього пункту, надаються працівникам за умови, якщо
розмір їх середньомісячного сукупного доходу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
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пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний
сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
16. Закон України „Про культуру‖
Стаття 29. Оплата і стимулювання праці працівників у
Стаття 29. Оплата і стимулювання праці працівників у
сфері культури
сфері культури
5. Працівникам державних і комунальних закладів
5. Працівникам державних і комунальних закладів
культури, педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури, педагогічним працівникам закладів освіти сфери
культури, які працюють у сільській місцевості та селищах культури, які працюють у сільській місцевості та селищах
міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в
державних та комунальних закладах культури, закладах державних та комунальних закладах культури, закладах
освіти сфери культури у таких населених пунктах і освіти сфери культури у таких населених пунктах і
проживають у них, держава забезпечує відповідно до проживають у них, держава забезпечує відповідно до
законодавства безоплатне користування житлом з законодавства безоплатне користування житлом з опаленням
і освітленням у межах установлених норм.
опаленням і освітленням у межах установлених норм.
Пільги на безплатне користування житлом з
опаленням та освітленням надаються працівникам за
умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного
доходу за попередні шість місяців не перевищує величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
17.Закон України „Про захист рослин‖
Стаття 20. Соціальний і правовий захист спеціалістів із
Стаття 20. Соціальний і правовий захист спеціалістів із
захисту рослин
захисту рослин
…
…
Спеціалістам із захисту рослин, які проживають і
Спеціалістам із захисту рослин, які проживають і
працюють за спеціальністю у сільській місцевості, селищах працюють за спеціальністю у сільській місцевості, селищах
міського типу, відповідно до законодавства надається право міського типу, відповідно до законодавства надається право
на безплатне користування житлом, опаленням та на безплатне користування житлом, опаленням та
освітленням, пільгове кредитування на обзаведення освітленням, пільгове кредитування на обзаведення
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господарством, на будівництво індивідуальних жилих господарством, на будівництво індивідуальних жилих
будинків, придбання худоби. Це право зберігається за будинків, придбання худоби. Це право зберігається за
спеціалістами із захисту рослин - пенсіонерами, які спеціалістами із захисту рослин - пенсіонерами, які
працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і
проживають там.
проживають там.
Пільги на безплатне користування житлом з опаленням
Пільги на безплатне користування житлом з
та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, опаленням та освітленням надаються працівникам за
надаються:
умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у доходу за попередні шість місяців не перевищує величини
грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у
доходом
працівника за попередні шість місяців не порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України;
пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний
сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
18.Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу‖
Стаття 30. Соціальні гарантії працівників бібліотек
…
Працівникам бібліотек, які працюють у сільській
місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам,
які раніше працювали у бібліотеках у цих населених
пунктах і проживають у них, держава відповідно до
законодавства забезпечує безоплатне користування житлом
з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.
Пільги на безплатне користування житлом з опаленням
та освітленням, передбачені частиною другою цієї статті,
надаються:

Стаття 30. Соціальні гарантії працівників бібліотек
…
Працівникам бібліотек, які працюють у сільській
місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам,
які раніше працювали у бібліотеках у цих населених пунктах
і проживають у них, держава відповідно до законодавства
забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і
освітленням у межах встановлених норм.
Пільги на безплатне користування житлом з
опаленням та освітленням, передбачені частиною другою
цієї статті, надаються за умови, якщо розмір
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працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у
грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним
доходом працівника за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України;
пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний
сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

19. Закон України „Про музеї та музейну справу‖
Стаття 28.
…
Працівники музеїв мають право на:
безплатне користування у межах встановлених норм
житлом з опаленням і освітленням, якщо вони проживають
у селах і селищах;
вимогу до юридичних і фізичних осіб про припинення
дій, що загрожують збереженню музейних предметів,
музейних колекцій Музейного фонду України та предметів
музейного значення.
Пільги на безплатне користування житлом з опаленням
та освітленням, передбачені абзацом десятим частини
другої цієї статті, надаються:
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у
грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним
доходом працівника за попередні шість місяців не
перевищує величини доходу, який дає право на податкову

Стаття 28.
…
Працівники музеїв мають право на:
безплатне користування у межах встановлених норм
житлом з опаленням і освітленням, якщо вони проживають у
селах і селищах;
вимогу до юридичних і фізичних осіб про припинення
дій, що загрожують збереженню музейних предметів,
музейних колекцій Музейного фонду України та предметів
музейного значення.
Пільги на безплатне користування житлом з
опаленням та освітленням, передбачені частиною другої
цієї статті, надаються працівникам за умови, якщо розмір
їх середньомісячного сукупного доходу за попередні шість
місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
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соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України;
пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний
сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
20. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням»
Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…
…
7. Установити, що громадянам, які проживають на
території
Автономної
Республіки
Крим
та
м. Севастополя, матеріальне забезпечення та соціальні
послуги, передбачені цим Законом, надаються за рахунок
коштів, які надходять від платників єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
розташованих на території Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя.
У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування
цих виплат, такий дефіцит покривається за рахунок
коштів бюджету Автономної Республіки
Крим та
бюджету м. Севастополя.
21.Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…
31. Установити, що громадянам, які проживають на
території
Автономної
Республіки
Крим
та
м. Севастополя,
соціальні
послуги
та
виплати,
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передбачені цим Законом, здійснюються за рахунок
коштів, які надходять від платників єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
розташованих на території Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя.
У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування
цих виплат, такий дефіцит покривається за рахунок
коштів бюджету Автономної Республіки Крим та
бюджету м. Севастополя.
22. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…
31. Установити, що громадянам, які проживають на
території
Автономної
Республіки
Крим
та
м. Севастополя, матеріальне забезпечення та соціальні
послуги, передбачені цим Законом, надаються за рахунок
коштів, які надходять від платників єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
розташованих на території Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя.
У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування
цих виплат, такий дефіцит покривається за рахунок
коштів бюджету Автономної Республіки
Крим та
бюджету м. Севастополя.
23. Закон України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб‖
Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років
Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років
Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно
Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до
до цієї статті, не повинен перевищувати 80 процентів цієї статті, не повинен перевищувати 70 процентів
відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а
особам, які під час проходження служби брали участь у особам, які під час проходження служби брали участь у
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ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені
віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - в установленому законом порядку до категорії 1, - 100
100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів.
процентів, до категорії 2, - 95 процентів.
24. Закон України „Про державну службу‖
Стаття 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога
державним службовцям.
На одержання пенсії державних службовців мають
право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які
досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування‖, за наявності страхового стажу, необхідного
для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі,
передбаченого абзацом першим частини першої статті 28
Закону України „Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування‖, у тому числі стажу державної
служби не менш як 10 років, та які на час досягнення
зазначеного віку працювали на посадах державних
службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років
стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад
державних службовців, незалежно від місця роботи на час
досягнення
зазначеного
віку.
Пенсія
державним
службовцям призначається в розмірі 80 відсотків суми їх
заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1
січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування, а особам, які на час
звернення за призначенням пенсії не є державними
службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати
працюючого державного службовця відповідної посади та
рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої
було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове

Стаття 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога
державним службовцям.
На одержання пенсії державних службовців мають
право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які
досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування‖, за наявності страхового стажу, необхідного для
призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі,
передбаченого абзацом першим частини першої статті 28
Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування‖, у тому числі стажу державної служби не менш
як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку
працювали на посадах державних службовців, а також особи,
які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах,
віднесених до категорій посад державних службовців,
незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного
віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі
70 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було сплачено
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а
особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є
державними службовцями, - у розмірі 70 відсотків заробітної
плати працюючого державного службовця відповідної посади
та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з
якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року -
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державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
страхування.
…
25. Закон України „Про статус народного депутата України‖
Стаття 20. Гарантії трудових прав народного депутата
України.
…
12. Після досягнення чоловіками 62 років і жінками пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України
„Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування‖,
та за наявності страхового стажу, необхідного для
призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі,
передбаченого абзацом першим частини першої статті 28
Закону України „Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування‖, а також у разі визнання інвалідом I
або II групи народному депутату призначається пенсія в
розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати
працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат
та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Нарахування пенсії здійснюється із суми заробітної плати,
що складається з посадового окладу з урахуванням усіх
доплат та надбавок працюючого народного депутата на
момент призначення пенсії.
…

Стаття 20. Гарантії трудових прав народного депутата
України.
…
12. Після досягнення чоловіками 62 років і жінками пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України
„Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування‖,
та за наявності страхового стажу, необхідного для
призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі,
передбаченого абзацом першим частини першої статті 28
Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування‖, а також у разі визнання інвалідом I або II
групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 70
відсотків суми місячної заробітної плати працюючого
народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок
до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1
січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування.
Нарахування пенсії
здійснюється із суми заробітної плати, що складається з
посадового окладу з урахуванням усіх доплат та надбавок
працюючого народного депутата на момент призначення
пенсії.
…

26. Закон України „Про судоустрій і статус суддів‖
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Стаття 138. Пенсія або щомісячне довічне грошове
утримання судді у відставці
…
3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується
судді у розмірі 80 відсотків грошового утримання судді з
якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, який працює на відповідній посаді.

Стаття 138. Пенсія або щомісячне довічне грошове
утримання судді у відставці
…
3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується
судді у розмірі 70 відсотків грошового утримання судді з
якого
було
сплачено
єдиний
внесок
на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а
до 1 січня 2011 року - страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
який працює на відповідній посаді.

27. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
144. Установити, що громадянам, які проживають на
Норми відсутні.
території
Автономної
Республіки
Крим
та
м. Севастополя, виплата пенсій та надання соціальних
послуг, передбачених цим Законом, здійснюються за
рахунок коштів, які надходять від платників єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, розташованих на території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя.
У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування
цих виплат, такий дефіцит покривається за рахунок
коштів бюджету Автономної Республіки
Крим та
бюджету м. Севастополя.
Громадяни України, які
проживають на території Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя, і не отримали громадянства
Російської Федерації та не одержують пенсії та соціальні
послуги від органів пенсійного забезпечення Російської
Федерації, мають право на отримання виплат за цим
Законом в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
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РОЗДІЛ III
Закон України „Про державну службу ‖

1.
Стаття 34. Заохочення за сумлінну працю

За сумлінну безперервну працю в державних органах, Зупинено дію
зразкове виконання трудових обов'язків державним
службовцям видається грошова винагорода в розмірі та
порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога
державним службовцям
Державним службовцям у разі виходу на пенсію за наявності Зупинено дію
стажу державної служби не менше 10 років виплачується
грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів.
2.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Стаття 136. Вихідна допомога судді у зв'язку з
відставкою
1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна
допомога у розмірі 10 місячних заробітних плат за
останньою посадою.

Зупинено дію

3.Закон України «Про прокуратуру»
Стаття 50 1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих
Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою
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років чи по інвалідності виплачується грошова допомога у Зупинено дію
розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за
кожен повний рік роботи прокурором, слідчим
прокуратури чи на посадах у науково-навчальних закладах
прокуратури.
4.Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування‖
Стаття 21. Оплата праці, відпустки та пенсійне
забезпечення

Зупинено дію

У разі звільнення з роботи в органах місцевого
самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим
особам
місцевого
самоврядування
виплачується
одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних
посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на
посадах в органах місцевого самоврядування чи на
посадах, віднесених до відповідних категорій посад
державних службовців.
5.Закон України «Про дипломатичну службу»
Стаття 40. Пенсійне забезпечення і грошова допомога
працівникам дипломатичної служби
Працівникам дипломатичної служби у разі виходу на Зупинено дію
пенсію за наявності стажу державної служби не менше 10
років виплачується грошова допомога у розмірі 10
місячних посадових окладів.
Стаття 42.

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Зупинено дію
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2.Крім індексації пенсії, передбаченої частиною
першою цієї статті, щороку починаючи з 1 березня
поточного року у разі, якщо середня заробітна плата
(дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за
минулий рік зросла, здійснюється перерахунок раніше
призначених пенсій із застосуванням заробітної плати, з
якої призначено (попередньо перераховано) пенсію,
підвищеної на коефіцієнт, який відповідає не менш як
20 відсоткам показника зростання середньої заробітної
плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові
внески, порівняно з попереднім роком, але не менше
зростання рівня інфляції (індексу споживчих цін) за
минулий рік.

Міністр фінансів України
«___» ________________ 2014 р.
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