
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які 

отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, 

та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України»  
 

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного 

реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, 

оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної 

торгівлі пальним та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект 

постанови) для отримання зауважень та пропозицій. 

Проект постанови розроблено з метою забезпечення реалізації Закону України  

від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих 

податків і зборів», удосконалення контролю за обігом пального та спирту етилового. 

Проект постанови представлений у формі узагальнюючого проекту нормативно-правового 

акта, який передбачає затвердження  Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів 

господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної 

торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а 

також внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. 

Зокрема, пропонується внести зміни до таких постанов Кабінету Міністрів України: 

1) постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1257 «Про затвердження 

Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих  банком   (податкових  

розписок),   що  видаються  до  отримання  з акцизного складу спирту етилового 

неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які 

використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції»; 

2) постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 806 «Про затвердження 

Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту 

етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів – 

лічильників обсягу виробленого спирту етилового»; 

3) постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження 

переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України»; 

4) постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 114 «Про затвердження 

Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних» . 

5) постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 891 «Про затвердження 

Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників 

рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку». 

Проект постанови та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному веб-

сайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua в рубриці «Аспекти 

роботи/Законодавство/Проекти регуляторних актів для обговорення 2019»). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі надавати 

протягом місяця з дня його оприлюднення за адресами: 

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008,  

е-mail: Verkholaz@minfin.gov.ua;   

Державна фіскальна служба України, Львівська площа, 8, м. Київ – 53, МПС, 04655;  

e-mail: excise@sfs.gov.ua;  

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011,           

 е-mail: inform@dkrp.gov.ua.  
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