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Гмймвла ыозгзфла номбйдкарзка 
нмгаркмвмї псдоз нмйягає ндодваелм 
у взжлафдллі ра дсдкрзвлмку жабдж-
ндфдллі кде пвмбмгз и лдмбтіглмпрі у 
нмвдгілуі пуб’єкрів нмгаркмвзт ноа-
вмвіглмпзл фдодж вігнмвіглі ноавмві, 
жакмлмгавфі лмокз, у жатзпрі ноава 
вйаплмпрі мкодкзт нйарлзків ра ілрд-
одпів пупнійщпрва, які одайіжуырщпя у 
сілалпмвм-нмгаркмвіи гіяйщлмпрі 
гдоеавз. 

Взжлафдлля ра гдкйаоувалля нм-
гаркмвзт жмбмв’яжалщ ла нігправі вз-
нзпалзт (жаодєпромвалзт) нмгаркм-
взт лакйаглзт є мбмв’яжкмк нйарлзка 
нмгарків (нмпрафайщлзка рмваоів (ом-
бір, нмпйуг). Поз ущмку, жаодєпромва-
ла нмгаркмва лакйагла гйя мрозку-
вафа рмваоів (омбір, нмпйуг) є нігпра-
вмы гйя смокувалля нмгаркмвмгм 
кодгзру. В пвмы фдогу, нмгаркмвзи 
кодгзр ж нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ 
– уд пука, ла яку нйарлзк нмгарку ла 
гмгалу ваоріпрщ кає ноавм жкдлхзрз 
нмгаркмвд жмбмв’яжалля жвірлмгм (нм-
гаркмвмгм) ндоімгу. Опкійщкз, нмгар-

кмвзи кодгзр в каибурлщмку кмед 
бурз абм вігхкмгмвалзи, абм жкдл-
хзрщ нмгаркмві жмбмв’яжалля гм 
пнйарз, каилмва взгмга віг мрозкал-
ля ноава ла нмгаркмвзи кодгзр (рзк 
бійщхд нм одайщлм пнйафдлмку нмга-
рку ла гмгалу ваоріпрщ (ПДВ) у уілі 
рмваоу/нмпйугз), мфдвзгла. Ражмк ж 
узк, взжлафдлд нмгаркмвд жм-
бмв’яжалля ра псмокмвалзи нмгаркм-
взи кодгзр (жа ндвлмы гмпнмгаопщ-
кмы мндоауієы) в нмгайщхмку км-
еурщ бурз жкдлхдлі абм жбійщхдллі 
(нігйягаырщ кмозгуваллы), Такд км-
озгувалля кмейзвд у оажі, якцм ніп-
йя нмпрафалля рмваоів (омбір, нмпйуг) 
жгіиплыєрщпя бугщ-яка жкіла кійщкмп-
рі абм пукз кмкндлпауії їт ваормпрі 
(вкйыфаыфз лапрунлзи жа нмпрафал-
ляк ндодгйяг уіл), ла нігправі омжоа-
тулку кмозгувалля гм нмгаркмвмї 
лакйаглмї.  

У жв’яжку ж фзк нмпрає лдмбтіг-
ліпрщ лаукмвзт гмпйігедлщ ж нзралля 
ноавмвмгм одгуйывалля кдталіжку 
взжлафдлля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ 
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нмпрафайщлзкмк (взомблзкмк пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкмї номгукуії) ра смо-
кувалля нмгаркмвмгм кодгзру нмкун-
удк. Змкодка, промків ла жгіиплдлля 
кмозгувалля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ 
ра нмгаркмвмгм кодгзру у оажі жкілз 
(жкдлхдлля) кійщкмпрі, ваормпрі нмп-
рафалля абм вігкмвз віг мрозкалля 
рмваоу ла нігправі взнзпалзт омжоа-
тулків кмозгувалля. 

 На галзи фап гмпйігедлля ж га-
лмгм нзралля лд номвмгзйзпщ. 

Нмокарзвлм-ноавмвд одгуйывал-
ля агкіліпроувалля нмгарку ла гмга-
лу ваоріпрщ в Укоаїлі ндодбуває у 
оупі ж уоатувалляк номвдгдлля нмп-
ріилзт одсмок. Так, ж 01.01.2015 омку 
в Укоаїлі гйя нйарлзків нмгарку ла 
гмгалу ваоріпрщ жаномвагедлм пзпрд-
ку дйдкромллмгм агкіліпроувалля 
нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ ра 
мбмв’яжкмву одєпроауіы нмгаркмвзт 
лакйаглзт/омжоатулків кмозгувалля. 
Поз ущмку гйя нйарлзків нмгарку ла 
гмгалу ваоріпрщ (пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кзт рмваомвзомблзків) нмоягмк дйдк-
ромллмгм агкіліпроувалля ндвлзк 
фзлмк вігоіжлявпя віг жвзфаилзт 
нйарлзків нмгарку. 

Такме, ж 01.01.2017 о. у пзпрдкі 
пноавйялля нмгарку ла гмгалу вао-
ріпрщ вігбуйзпщ жкілз, жмкодка, пка-
пмвалм пндуіайщлзи одезк мнмгарку-
валля гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм 
ра йіпмвмгм гмпнмгаопрва, а ракме 
озбайщпрва. Зажлафдлд внйзлуйм ла 
нмоягмк дйдкромллмгм агкіліпроу-
валля ПДВ гйя пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кзт взомблзків, а ракме промкз од-
єпроауії нмгаркмвзт лакйаглзт ра 
омжоатулків кмозгувалля. 

Мдрмы галмї праррі є жгіиплдлля 
алайіжу ноавмвмгм одгуйывалля кд-
таліжку взжлафдлля нмгаркмвзт жм-
бмв’яжалщ ра смокувалля нмгаркмвмгм 
кодгзру ж уоатувалляк пкапувалля 
пндуіайщлмгм одезку мнмгаркувалля 
гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм ра йіпм-
вмгм гмпнмгаопрва, а ракме озбайщпр-
ва, взжлафзрз номбйдклі нзралля ра 
жомбзрз вігнмвіглі взплмвкз. 

Пмгаркмвзи кмгдкп Укоаїлз (Пм-
гаркмвзи кмгдкп, Кмгдкп) [1] взжла-
фає мплмвлі жапагз агкіліпроувалля 

нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ ра имгм 
дйдкдлрз (нйарлзкз нмгарку (одєпр-
оауія ра її алуйывалля), мб’єкр ра 
бажа мнмгаркувалля, правкз нмгарку, 
нмоягмк мбфзпйдлля, нмгаркмвзи 
ндоімг, промк ра нмоягмк имгм пнйарз, 
промк ра нмоягмк нмгалля жвірлмпрі), 
в рмку фзпйі пндуіайщлі одезкз мнм-
гаркувалля. 

Так, ж 01.01.2015 о. (ж уоатувал-
ляк жкіл влдпдлзт Закмлмк Укоаїлз 
Пом влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт жакмлмга-
вфзт акрів Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї 
одсмокз [2] (гайі - Закмл № 71-
VIII)) жаномвагедлм пзпрдку дйдкр-
омллмгм агкіліпроувалля (СЕА) нм-
гарку ла гмгалу ваоріпрщ. 

Іж жаномвагедлляк СЕА гдоеава 
лакагаєрщпя унмоягкуварз агкіліпр-
оувалля (пноавйялля) ПДВ жа гмнм-
кмгмы нозкупу (сіпкайщлмї сулкуії), 
в ндвлмку пдлпі лакагаыфзпщ жкдл-
хзрз кмейзвмпрі гйя рак жвалмгм 
калінуйывалля нмгаркмвзкз жм-
бмв’яжаллякз ра нмгаркмвзк кодгз-
рмк. Факрзфлм нйарлзк нмгарку ніг 
фап взнзпкз ра одєпроауії нмгаркмвзт 
лакйаглзт нмвзлдл воатмвуварз нм-
кажлзкз имгм мпмбмвмгм оатулку у 
СЕА, рмбрм ндвлзк фзлмк мбкдед-
лзи у кмейзвмпрі війщлм взнзпуварз 
ра одєпроуварз нмгаркмві лакйаглі ла 
бугщ-які пукз (ж уоатувалляк нмгар-
ку ла гмгалу ваоріпрщ) бдж воатувал-
ля галзт СЕА ра впралмвйдлмгм йікі-
ру. 

Сурліпрщ пзпрдкз нмйягає у рмку, 
цм нм-ндохд, впі нмгаркмві лакйаглі 
(в лджайделмпрі віг пукз гмпнмгаопщ-
кмї мндоауії) взнзпалі (пкйагдлі) 
ніпйя 01.01.2015 о. нігйягаырщ 
мбмв’яжкмвіи одєпроауії в Єгзлмку 
одєпроі нмгаркмвзт лакйаглзт 
(ЄРПН). Нагагаєкм, цм гм 
01.01.2015 о. мбмв’яжкмвіи одєпроауії 
в ЄРПН нігйягайз нмгаркмві лакйа-
глі у якзт пука нмгарку ла гмгалу 
ваоріпрщ в мгліи нмгаркмвіи лакйаг-
ліи пралмвзйа нмлаг 10 рзпяф гоз-
вдлщ (гіяйа ж 01.01.2012 о.). 

Пм гоугд, пзпрдка дйдкромллмгм 
агкіліпроувалля нмгарку ла гмгалу 
ваоріпрщ жабджндфує аврмкарзфлзи 
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мбйік в омжоіжі нйарлзків нмгарку: 
пукз нмгарку, цм кіпрярщпя у взга-
лзт ра мрозкалзт нмгаркмвзт лакйа-
глзт ра омжоатулкат кмозгувалля, 
жаодєпромвалзт в ЄРПН; пукз нмгар-
ку, пнйафдлі нйарлзкакз ноз ввдждллі 
рмваоу ла кзрлу рдозрмоіы Укоаїлз; 
пукз нмнмвлдлля ра жайзхку кмхрів 
ла оатулкат в СЕА ПЛВ; пукз нмга-
рку, ла яку нйарлзкз каырщ ноавм 
жаодєпроуварз нмгаркмві лакйаглі ра 
омжоатулкз кмозгувалля гм нмгаркм-
взт лакйаглзт в ЄРПН. Пйарлзкак 
нмгарку аврмкарзфлм вігкозвайзпщ 
оатулкз в пзпрдкі дйдкромллмгм аг-
кіліпроувалля нмгарку ла гмгалу 
ваоріпрщ, які жабджндфувайз омжоатул-
кз ж быгедрмк (хйятмк їт нмнмв-
лдлля). 

Поз ущмку, гйя нйарлзків нмгар-
ку ла гмгалу ваоріпрщ (пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзт рмваомвзомблзків), цм мб-
оайз пндуіайщлзи одезк мнмгарку-
валля вігнмвіглм гм пр. 209 Кмгдкпу 
[1], гмгаркмвм вігкозваырщпя оатул-
кз в СЕА ПДВ, нозжлафдлі гйя ндод-
оатувалля кмхрів ла їт пндуіайщлі 
оатулкз, вігкозрі в упралмват балків 
ра/абм могалат, цм жгіиплыырщ каж-
лафдипщкд мбпйугмвувалля быгедр-
лзт кмхрів. 

Дм 01.01.2016 омку пр. 209 Пмга-
ркмвмгм кмгдкпу [1] ндодгбафаймпщ, 
цм жгіглм іж пндуіайщлзк одезкмк 
мнмгаркувалля пука нмгарку ла гм-
галу ваоріпрщ, лаоатмвала пійщпщкмгм-
пнмгаопщкзк нігнозєкпрвмк ла вао-
ріпрщ нмправйдлзт лзк пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзт рмваоів/нмпйуг, лд нігйягає 
пнйарі гм быгедру ра нмвліпры жайз-
хаєрщпя в омжнмоягедллі ракмгм 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва 
гйя вігхкмгувалля пукз нмгарку, 
пнйафдлмї (лаоатмвалмї) нмпрафайщ-
лзку ла ваоріпрщ взомблзфзт сакрм-
оів, жа оатулмк якзт псмокмвалм нм-
гаркмвзи кодгзр, а жа лаявлмпрі жа-
йзхку ракмї пукз нмгарку – гйя іл-
хзт взомблзфзт уійди.  

Вігнмвіглм гм влдпдлзт Закмлмк 
Укоаїлз Пом влдпдлля жкіл гм Пмга-
ркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт 
жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм 
жабджндфдлля жбайалпмвалмпрі быгед-

рлзт лагтмгедлщ у 2016 омуі (гайі – 
Закмл № 909-VIII) [3], жкіл гм пр. 
209 (Сндуіайщлзи одезк мнмгарку-
валля гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм 
ра йіпмвмгм гмпнмгаопрва, а ракме 
озбайщпрва), пійщпщкмгмпнмгаопщкд 
нігнозєкпрвм жайзхайм у пвмєку 
омжнмоягедллі лд впы пуку, а рійщкз 
фапрзлу (15%, 50% абм 80%) в жайде-
лмпрі віг взгу пійщпщкмгмпнмгаопщкмї 
номгукуії. Такме влдпдлм жкілз цмгм 
нмоягку вігкозрря оатулків ра жгіип-
лдлля мбйіку у СЕА ПДВ гйя пійщгм-
пнвзомблзків. 

В пвмы фдогу, Закмлмк Укоаїлз 
Пом влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу Укоаїлз цмгм нмкоацдлля 
ілвдпрзуіилмгм кйікару в Укоаїлі [4] 
(Закмл № 1797-VIII) влдпдлі жкілз 
гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу, вігнмвіглм 
гм якзт вроарзйа фзлліпрщ пр. 209 
(Сндуіайщлзи одезк мнмгаркувалля 
гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм ра йіпм-
вмгм гмпнмгаопрва, а ракме озбайщпр-
ва). 

Вмглмфап, лд жваеаыфз ла пкапу-
валля пндуіайщлмгм одезку мнмгар-
кувалля гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм 
ра йіпмвмгм гмпнмгаопрва, а ракме 
озбайщпрва, пійщпщкмгмпнмгаопщкі рм-
ваомвзомблзкз лд нмжбавйдлі ноава 
бурз нйарлзкакз нмгарку ла гмгалу 
ваоріпрщ (мнмгаркувалля жгіиплыєрщ-
пя ла жагайщлзт нігправат).  

Коік рмгм, Закмлмк № 1797-VIII 
[4] нігомжгій 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі 
нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу гм-
нмвлдлм н. 48 ра н. 49 вігнмвіглм гм 
якзт: 

- упралмвзрз, цм оатулкз в пзп-
рдкі дйдкромллмгм агкіліпроувалля 
нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ, цм гм-
гаркмвм вігкозрі вігнмвіглм гм нулк-
ру 2001.2 праррі 2001 ущмгм Кмгдкпу 
нйарлзкак - пійщпщкмгмпнмгаопщкзк 
нігнозєкпрвак, які мбоайз пндуіайщ-
лзи одезк мнмгаркувалля вігнмвіг-
лм гм праррі 209 ущмгм Кмгдкпу, жа-
козваырщпя ж гля, лапрунлмгм жа 
гоалзфлзк промкмк пнйарз нмгаркм-
взт жмбмв’яжалщ жа гоугдлщ 2016 ом-
ку, гйя нйарлзків, які мбоайз квао-
райщлзи нмгаркмвзи ндоімг, - жа фдр-
вдорзи кваорай 2016 омку. Дйя жа-
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козрря ракзт оатулків у пзпрдкі 
дйдкромллмгм агкіліпроувалля нмга-
рку ла гмгалу ваоріпрщ удлроайщлзи 
могал взкмлавфмї вйагз, цм жабджнд-
фує одайіжауіы нмгаркмвмї ра кзрлмї 
нмйірзкз, лагпзйає могалу, цм жгіи-
плыє кажлафдипщкд мбпйугмвувалля 
быгедрлзт кмхрів, в якмку жакоз-
ваырщпя оатулкз нйарлзків у пзпрд-
кі дйдкромллмгм агкіліпроувалля 
нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ, одєпро 
нйарлзків, в якмку жажлафаырщпя 
лажва нйарлзка, нмгаркмвзи лмкдо 
ра ілгзвігуайщлзи нмгаркмвзи лмкдо 
нйарлзка; 

- одєпроауія нмгаркмвзт лакйаг-
лзт ра/абм омжоатулків кмозгувалля 
гм нмгаркмвзт лакйаглзт у ЄРПН, 
пкйагдлзт нйарлзкакз - пійщпщкмгмп-
нмгаопщкзкз нігнозєкпрвакз, цм гм 
1 піфля 2017 омку жапрмпмвувайз пнд-
уіайщлзи одезк мнмгаркувалля віг-
нмвіглм гм праррі 209 ущмгм Кмгдкпу, 
жа мндоауіякз ж нмпрафалля пійщпщкм-
гмпнмгаопщкзт рмваоів/нмпйуг, взжла-
фдлзт вігнмвіглм гм нулкру 209.7 
праррі 209 ущмгм Кмгдкпу, кає бурз 
жгіиплдла лд ніжліхд 15 піфля 
2017 омку. 

Рдєпроауія жажлафдлзт в абжауі 
ндохмку ущмгм нулкру нмгаркмвзт 
лакйаглзт ра/абм омжоатулків кмоз-
гувалля гм нмгаркмвзт лакйаглзт лд 
кмед жгіиплыварзпя ж нмоухдлляк 
промку, взжлафдлмгм абжаумк ндохзк 
ущмгм нулкру. 

Тмбрм, іж пкапувалляк пндуіайщ-
лмгм одезку мнмгаркувалля гіяйщлм-
прі у псдоі пійщпщкмгм ра йіпмвмгм 
гмпнмгаопрва, а ракме озбайщпрва, 
жакмлмгавдущ взжлафзв промкз, ном-
рягмк якзт нігйягаырщ жакозрры оа-
тулкз в СЕА ПДВ, ра промкз гйя 
одєпроауії нмгаркмвзт лакйаг-
лзт/омжоатулків кмозгувалля, взнз-
палі жа мндоауіякз ж нмпрафалля пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкмї номгукуії гм 
01.01.2017 о.  

Сйіг жажлафзрз, цм Міліпрдопр-
вмк сілалпів Укоаїлз (гайі – Мілсіл 
Укоаїлз) жарвдогедлі Фмока нмгар-
кмвмї лакйаглмї ра Пмоягмк жанмв-
лдлля нмгаркмвмї лакйаглмї, в рмку 
фзпйі омжоатулку кмозгувалля [6]. 

Поз ущмку, алайіжуыфз лавдгдлі 
лмокз кмела пкажарз, цм ніпйя 
15.01.2017 о. у нйарлзків нмгарку 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомб-
лзків (які гм 01.01.2017 о. жгіиплы-
вайз гіяйщліпрщ взкмозпрмвуыфз пнд-
уіайщлзи одезк мнмгаркувалля віг-
нмвіглм гм пр. 209 Кмгдкпу [1], ра 
ніпйя 01.01.2017 о. жайзхзйзпщ нйар-
лзкакз нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ) 
вігпурля кмейзвіпрщ одєпроуварз 
нмгаркмві лакйаглі (взнзпалі жа мнд-
оауіякз ж нмпрафалля пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзт рмваоів (омбір, нмпйуг) гм 
01.01.2017 о.), лавірщ ж нмоухдлляк 
промків одєпроауії. Коік рмгм, ніпйя 
15.01.2017 омку ракі нйарлзкз ракме 
нмжбавйдлі кмейзвмпрі (ноава) од-
єпроуварз омжоатулкз кмозгувалля 
гм нмгаркмвзт лакйаглзт, взнзпалзт 
гм 01.01.2017 о. 

Ражмк ж узк, вігнмвіглм гм 
н. 201.10 пр. 201 Пмгаркмвмгм кмгдкпу 
[1] (гм 01.01.2018 о.), ноз жгіиплдллі 
мндоауіи ж нмпрафалля рмваоів/нмпйуг 
нйарлзк нмгарку - номгавдущ рмва-
оів/нмпйуг жмбмв’яжалзи в упралмвйд-
лі рдокілз пкйапрз нмгаркмву лакйа-
глу, жаодєпроуварз її в Єгзлмку од-
єпроі нмгаркмвзт лакйаглзт ра лага-
рз нмкунуы жа имгм взкмгмы. 

Рдєпроауія нмгаркмвзт лакйаглзт 
ра/абм омжоатулків кмозгувалля гм 
нмгаркмвзт лакйаглзт у ЄРПН нм-
взлла жгіиплыварзпя ж уоатувалляк 
гоалзфлзт промків: гйя нмгаркмвзт 
лакйаглзт/омжоатулків кмозгувалля 
гм нмгаркмвзт лакйаглзт, пкйагдлзт 
ж 1 нм 15 кайдлгаолзи гдлщ (вкйыф-
лм) кайдлгаолмгм кіпяуя, - гм мпрал-
лщмгм гля (вкйыфлм) кайдлгаолмгм 
кіпяуя, в якмку вмлз пкйагдлі; гйя 
нмгаркмвзт лакйаглзт/омжоатулків 
кмозгувалля гм нмгаркмвзт лакйаг-
лзт, пкйагдлзт ж 16 нм мпралліи ка-
йдлгаолзи гдлщ (вкйыфлм) кайдлгао-
лмгм кіпяуя, - гм 15 кайдлгаолмгм 
гля (вкйыфлм) кайдлгаолмгм кіпяуя, 
лапрунлмгм жа кіпяудк, в якмку вмлз 
пкйагдлі. У оажі нмоухдлля ракзт 
промків жапрмпмвуырщпя хроаслі пал-
куії жгіглм ж узк Кмгдкпмк. 

Такме ндодгбафдлм, цм нйарлзк 
нмгарку кає ноавм жаодєпроуварз нм-
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гаркмву лакйаглу ра/абм омжоатулмк 
кмозгувалля в ЄРПН, в якіи жагайщ-
ла пука нмгарку лд ндодвзцує пуку, 
мбфзпйдлу вігнмвіглм гм н. 2001.3 
пр. 2001 ущмгм Кмгдкпу номрягмк 
365 кайдлгаолзт глів, цм лапрунаырщ 
жа гармы взлзклдлля нмгаркмвзт 
жмбмв’яжалщ, вігмбоаедлзт у вігнмві-
глзт нмгаркмвзт лакйаглзт ра/абм 
омжоатулкат кмозгувалля. 

Поз ущмку, жгіглм пр. 192 Кмгдк-
пу [1], якцм ніпйя нмпрафалля рмва-
оів/нмпйуг жгіиплыєрщпя бугщ-яка 
жкіла пукз кмкндлпауії їт ваормпрі, 
вкйыфаыфз лапрунлзи жа нмпрафал-
ляк ндодгйяг уіл, ндодоатулмк у вз-
нагкат нмвдолдлля рмваоів/нмпйуг 
мпмбі, яка їт лагайа, абм ноз нмвдо-
лдллі нмпрафайщлзкмк пукз нмндодг-
лщмї мнйарз рмваоів/нмпйуг, пукз 
нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ра нмгаркмвм-
гм кодгзру нмпрафайщлзка ра мрозку-
вафа нігйягаырщ вігнмвіглмку кмоз-
гуваллы ла нігправі омжоатулку км-
озгувалля гм нмгаркмвмї лакйаглмї, 
пкйагдлмку в нмоягку, впралмвйдлм-
ку гйя нмгаркмвзт лакйаглзт, ра 
жаодєпромвалмку в Єгзлмку одєпроі 
нмгаркмвзт лакйаглзт.  

Рмжоатулмк кмозгувалля, пкйагд-
лзи нмпрафайщлзкмк рмваоів/нмпйуг 
гм нмгаркмвмї лакйаглмї, яка пкйагд-
ла ла мрозкувафа - нйарлзка нмгарку, 
нігйягає одєпроауії в ЄРПН: нмпра-
файщлзкмк (номгавудк) рмва-
оів/нмпйуг, якцм ндодгбафаєрщпя жбі-
йщхдлля пукз кмкндлпауії їт ваормпрі 
ла кмозпрщ ракмгм нмпрафайщлзка абм 
якцм кмозгувалля кійщкіплзт ра вао-
ріплзт нмкажлзків у нігпукку лд жкі-
лыє пуку кмкндлпауії; мрозкувафдк 
(нмкунудк) рмваоів/нмпйуг, якцм 
ндодгбафаєрщпя жкдлхдлля пукз 
кмкндлпауії ваормпрі рмваоів/нмпйуг 
їт нмпрафайщлзку, гйя фмгм нмпрафа-
йщлзк лагпзйає пкйагдлзи омжоату-
лмк кмозгувалля мрозкувафу. 

В пвмы фдогу, лмокакз Пмгаркм-
вмгм кмгдкпу [1] взжлафдлі промкз 
пкйагалля нмгаркмвзт лакйаглзт 
(гара взлзклдлля нмгаркмвзт жм-
бмв’яжалщ жа ндохмы нмгієы ж уоату-
валляк пр. 187 Кмгдкпу) ра промкз 
одєпроауії нмгаркмвзт лакйаг-

лзт/омжоатулків кмозгувалля, мглак 
лд впралмвйдлі промкз, номрягмк якзт 
кмеурщ бурз пкйагдлі омжоатулкз 
кмозгувалля гм оаліхд взнзпалзт 
нмгаркмвзт лакйаглзт. Сномбуєкм 
взжлафзрз ракі промкз жгіиплзвхз 
алайіж іплуыфзт лмок фзллмгм жакм-
лмгавпрва. 

За укмвмы н. 50.1 пр. 50 Пмгар-
кмвмгм кмгдкпу [1], у оажі якцм у 
каибурліт нмгаркмвзт ндоімгат (ж 
уоатувалляк промків гавлмпрі, взжла-
фдлзт праррды 102 ущмгм Кмгдкпу) 
нйарлзк нмгарків пакмпріилм (у рмку 
фзпйі жа оджуйщраракз дйдкромллмї 
ндодвіокз) взявйяє нмкзйкз, цм кіп-
рярщпя у оаліхд нмгаліи лзк нмгар-
кмвіи гдкйаоауії (коік мбкдедлщ, 
взжлафдлзт уієы праррды), віл жм-
бмв’яжалзи лагіпйарз урмфлыыфзи 
омжоатулмк гм ракмї нмгаркмвмї гд-
кйаоауії жа смокмы фзллмгм ла фап 
нмгалля урмфлыыфмгм омжоатулку. 
Пйарлзк нмгарків кає ноавм лд нмга-
варз ракзи омжоатулмк, якцм вігнм-
віглі урмфлдлі нмкажлзкз жажлафаырщ-
пя лзк у пкйагі нмгаркмвмї гдкйаоауії 
жа бугщ-якзи лапрунлзи нмгаркмвзи 
ндоімг, номрягмк якмгм ракі нмкзйкз 
буйз пакмпріилм (у рмку фзпйі жа 
оджуйщраракз дйдкромллмї ндодвіокз) 
взявйдлі.  

Сраррды 102 Кмгдкпу [1] взжла-
фдлм жагайщлі промкз гавлмпрі, які 
жапрмпмвуырщпя в ущмку Кмгдкпі, ра 
пкйагаырщ 1095 глів. 

Влдпдлля жкіл гм нмгаркмвмї жві-
рлмпрі ж нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ 
кмед бурз лапйігкмк пкйагалля ра 
одєпроауії нмгаркмвзт лакйаглзт ра 
омжоатулків кмозгувалля, які лд буйз 
воатмвалі в ракіи жвірлмпрі. Поз ущм-
ку пкйагалля нмгаркмвзт лакйаглзт 
ра омжоатулків кмозгувалля 
нмв’яжалм іж жгіиплдлляк гмпнмгаопщ-
кмї гіяйщлмпрі (нмпрафалля рмваоів 
(омбір, нмпйуг). 

В ракмку оажі пйіг нозикарз гм 
увагз рдокіл нмжмвлмї гавлмпрі, впра-
лмвйдлі Цзвійщлзк кмгдкпмк Укоаї-
лз [7] (гайі - Цзвійщлзи кмгдкп). 
Так, вігнмвіглм гм н. 1 пр. 256 Цзві-
йщлмгм кмгдкпу [7], ніг рдокілмк ―нм-
жмвла гавліпрщ‖ омжукієрщпя промк, у 



Публiчне право № 1 (29) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

108  

кдеат якмгм мпмба кмед жвдолурзпя 
гм пугу ж взкмгмы ном жатзпр пвмгм 
узвійщлмгм ноава абм ілрдодпу. 

Сраррды 257 Цзвійщлмгм кмгдкпу 
[7] впралмвйдлм, цм жагайщла нмжмвла 
гавліпрщ впралмвйыєрщпя розвайіпры 
у роз омкз. Поз ущмку жа жм-
бмв’яжаллякз ж взжлафдлзк промкмк 
взкмлалля ндодбіг нмжмвлмї гавлмпрі 
нмфзлаєрщпя жі пнйзвмк промку взкм-
лалля. 

Такзк фзлмк, жа жмбмв’яжаллякз 
нм нмправйдлзт рмваоат/нмпйугат 
вігйік рдокілу нмжмвлмї гавлмпрі пйіг 
омжнмфзларз ж гарз, яка взжлафдла 
укмвакз гмгмвмоу як кілудва гара 
мнйарз/нмпрафалля ракзт рмва-
оів/нмпйуг. В галмку взнагку, гйя 
пкйагалля омжоатулку кмозгувалля 
гм оаліхд взнзпалмї нмгаркмвмї ла-
кйаглмї, віг гля пкйагалля ракмї нм-
гаркмвмї лакйаглмї. 

З мгйягу ла лавдгдлі лмокз фзл-
лмгм жакмлмгавпрва кмела првдогеу-
варз, цм нйарлзк нмгарків номрягмк 
1095 глів кмед влдпрз жкілз (взноа-
взрз оаліхд взжлафдлі нмкажлзкз) гм 
нмгаркмвмї жвірлмпрі, в рмку фзпйі 
пкйапрз омжоатулмк кмозгувалля гм 
оаліхд взнзпалмї нмгаркмвмї лакйаг-
лмї (жа лаявлмпрі мбправзл, взжлафд-
лзт пр. 192 Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] 
(вігкмва нмкунуя віг мрозкалля рм-
ваоів; нмвдолдлля кмхрів; ндодгйяг 
уіл ра жкіла пукз кмкндлпауії жа гм-
гмвмомк нмпрафалля). 

Тмбрм, нмпрафайщлзк рмваоів (ом-
бір, нмпйуг), в рмку фзпйі пійщпщкмгм-
пнмгаопщкзи рмваомвзомблзк, кмед 
(лавірщ нмвзлдл) номрягмк ндвлмгм 
промку пкйапрз ра жаодєпроуварз омж-
оатулмк кмозгувалля гм оаліхд вз-
нзпалмї ра жаодєпромвалмї нмгаркмвмї 
лакйаглмї (у жв’яжку іж лапралляк 
ндвлзт мбправзл, взжлафдлзт фзллзк 
жакмлмгавпрвмк). Оглак, воатмвуыфз 
лмокз н. 49 нігомжгійу 2 омжгійу ХХ 
Пдодтіглі нмймедлля Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу [1] нйарлзк нмгарку (пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк) 
нмжбавйяєрщпя ракмгм ноава (кмейз-
вмпрі). 

У жв’яжку ж фзк, взлзкає ояг 
номбйдклзт нзралщ, нмв’яжалзт іж 

ракзк мбкдедлляк цмгм промків 
пкйагалля ра одєпроауії омжоатулків 
кмозгувалля як гйя нйарлзків нмгар-
ку ла гмгалу ваоріпрщ (пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзт нігнозєкпрв), які гм 
01.01.2017 омку мбоайз пндуіайщлзи 
одезк мнмгаркувалля вігнмвіглм гм 
праррі 209 ущмгм Кмгдкпу [1] рак і гйя 
нмкунуів пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рм-
ваоів (омбір, нмпйуг). Так, ланозкйаг: 

1) нйарлзк нмгарку ла гмгалу ва-
оріпрщ (пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмва-
омвзомблзк) у гоуглі 2016 омку вз-
нзпує ра одєпроує (у впралмвйдлі 
промкз) нмгаркмву лакйаглу (взнз-
пала жа ндохмы нмгієы, вігнмвіглм гм 
пр. 187 Кмгдкпу [1]. у ж’яжку ж лагтм-
гедлляк нмндодглщмї мнйарз) ла нм-
прафалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рм-
ваоів (омбір, нмпйуг) у 2017 омуі (жа 
нмпрафалля пійщпщкмгмпнмгаопщкмї 
номгукуії, взомбйдлмї у 2016 абм яка 
бугд взомбйдла у 2017 омуі; лагалля 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нмпйуг (взкм-
лалля омбір) у 2017 омуі). Оглак, в 
нмгайщхмку (ніпйя 15.01.2017 о.) 
нмкундущ рмваоів (нмпйуг, омбір) віг-
кмвйяєрщпя віг мрозкалля ракзт рм-
ваоів (нмпйуг, омбір), абм вігбуваєрщ-
пя жкіла пукз кмкндлпауії їт ваормпрі 
(ндодгйяг уіл ра кійщкмпрі у бік жкд-
лхдлля), абм жкіла лмкдлкйаруоз 
нмпрафалля; 

2) нйарлзк нмгарку ла гмгалу ва-
оріпрщ (пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмва-
омвзомблзк) у гоуглі 2016 омку вз-
нзпує ра одєпроує (у впралмвйдлі 
промкз) нмгаркмву лакйаглу (взнз-
пала жа ндохмы нмгієы, вігнмвіглм гм 
пр. 187 Кмгдкпу [1] (лагтмгедлля 
нмндодглщмї мнйарз абм вігвалраедл-
ля) ла нмпрафалля пійщпщкмгмпнмгао-
пщкзт рмваоів (омбір, нмпйуг). Оглак, 
в нмгайщхмку (ніпйя 15.01.2017 ом-
ку) впралмвйыєрщпя, цм ніг фап взнз-
пкз гмнуцдлм нмкзйкз в одквіжзрат 
нмгаркмвмї лакйаглмї (лдвіолм жажла-
фдлм лаикдлувалля нмкунуя абм имгм 
ілгзвігуайщлзи нмгаркмвзи лмкдо) 
абм нмкзйкз у лмкдлкйаруоі рмваоу 
(омбір, нмпйуг) (кмгат УКТ ЗЕД абм 
ДКПП).  

Тмбрм, в мбмт взнагкат нмпрафа-
йщлзк нмвзлдл взнзпарз омжоатулмк 
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кмозгувалля гм оаліхд пкйагдлмї 
нмгаркмвмї лакйаглмї ра лагарз нм-
кунуы, якзи ла имгм нігправі жкмед 
лайделзк фзлмк пкмозпрарзпщ ноа-
вмк ла нмгаркмвзи кодгзр (у оажі 
жкдлхдлля имгм пукз, лд каеуфз вед 
ном жкілу лмкдлкйаруоз нмпрафалля) 
ра карз гмкукдлр, якзи кіпрзрщ іл-
смокауіы цмгм сакрзфлм жгіиплдл-
лмї гмпнмгаопщкмї мндоауії.  

Поз ущмку, пзруауія вігкмвз нм-
кунуя віг мрозкалля рмваоів (омбір, 
нмпйуг) бійщх номпріха гйя нмкунуя 
(лд нозжвмгзрщ гм лдгарзвлзт лап-
йігків), мпкійщкз нмгаркмвзи кодгзр 
– уд ноавм, а лд мбмв’яжмк. Тмку нм-
кундущ у оажі вігкмвз віг мрозкалля 
рмваоів (омбір, нмпйуг) кмед номпрм 
лд пкмозпрарзпщ нмгаркмвзк кодгз-
рмк (лд вкйыфарз вігнмвіглі пукз 
нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ гм имгм 
пкйагу). 

На вігкілу віг вігкмвз в мрозка-
лі рмваоу (омбір, нмпйуг) пзруауія 
ндодгйягу пукз кмкндлпауії їт ваорм-
прі (ндодгйяг уіл ра кійщкмпрі у бік 
жкдлхдлля), жкілз лмкдлкйаруоз 
нмпрафалля, абм гмнуцдлля нмкзймк 
у одквіжзрат нмгаркмвмї лакйаглмї, є 
пкйагліхмы. Ссмокмвалзи нмкунудк 
нмгаркмвзи кодгзр (пука нмгарку ла 
гмгалу ваоріпрщ віглдпдла гм имгм 
пкйагу) нмвзлдл бурз нігрвдогедлзи 
вігнмвіглзкз ндовзллзкз гмкукдл-
ракз (нмгаркмва лакйагла, омжоату-
лмк кмозгувалля, взгаркмва лакйаг-
ла), ілсмокауія в якзт вігнмвігає 
сакрзфлзк мбправзлак пноавз (пука 
нмпрафалля, кійщкіпрщ ра лмкдлкйару-
оа рмваоу (омбір, нмпйуг) нмвзллі 
пнівнагарз). Опкійщкз, в нмгайщхмку 
ракд ноавм кмед бурз жандодфдлм 
кмлромйыыфзк могалмк (ніг фап ном-
вдгдлля нйалмвзт абм нмжанйалмвзт 
ндодвіомк) у оажі впралмвйдлля омж-
біелмпрди кіе галзкз нмгаркмвмї 
лакйаглмї (лд взноавйдлмї омжоатул-
кмк кмозгувалля) ра ндовзллзкз 
гмкукдлракз (взгаркмві лакйаглі; 
оатулкз, пндузсікауії рмцм), пкйагд-
лзкз у жв’яжку ж жгіиплдлляк кмлк-
одрлмї гмпнмгаопщкмї мндоауії. 

Навдгдлд взкйыфає кмейзвіпрщ 
жвдолдлля нмкунуя гм номгавуя гйя 

пкйагалля мпраллік омжоатулку км-
озгувалля, якзк бугурщ жкілдлі (вз-
ноавйдлі) нмкажлзкз абм гмнуцдлі 
нмкзйкз ноз пкйагаллі нмгаркмвмї 
лакйаглмї. Воатмвуыфз лмокз н. 49 
нігомжгійу 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі 
нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] 
нйарлзк нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ 
(пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзом-
блзк) ніпйя 15.01.2017 о. нмжбавйд-
лзи ноава ра кмейзвмпрі взнзпарз 
омжоатулмк гм оаліхд пкйагдлзт (гм 
01.01.2017 о.) нмгаркмвзт лакйаглзт. 
Сйіг жажлафзрз, цм каєрщпя ла уважі 
пзруауія, кмйз мбпяг ра пука нмпра-
фалля жкдлхуырщпя, абм жкілыєрщпя 
лмкдлкйаруоа нмпрафалля. Опкійщкз 
ла жбійщхдлля мбпягу ра пукз нмпра-
фалля номгавдущ кмед взнзпарз гм-
гаркмву нмгаркмву лакйаглу, в якіи 
жажлафзрз оіжлзуы жбійщхдлля мбпя-
гу ра пукз. 

В ракмку взнагку нмкундущ рмва-
оів (омбір, нмпйуг) бугд лдпрз вігнм-
вігайщліпрщ у взгйягі нмжбавйдлля 
имгм ноава ла нмгаркмвзи кодгзр, в 
рмку фзпйі, жа лапйігкакз номвдгдлзт 
нйалмвзт абм нмжанйалмвзт ндодві-
омк, якд нозжвдгд гм жбійщхдлля им-
ку нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ра лаоа-
тувалля хроаслзт палкуіи. 

Як пвігфзрщ алайіж лмок Пмгар-
кмвмгм кмгдкпу [1] сакрзфлм кмлр-
омйщ жа ноавзйщліпры жанмвлдлля 
(вігпурліпры нмкзймк) одквіжзрів 
нмгаркмвмї лакйаглмї ра озжзк лаяв-
лмпрі ракзт нмкзймк нмкйагаєрщпя ла 
нйарлзка нмгарків – нмкунуя. Опкі-
йщкз пакд віл жауікавйдлзи у ноавз-
йщлмпрі мсмокйдлля нмгаркмвмї ла-
кйаглмї ра кмейзвмпрі віглдпдлля 
пук нмгарку жа ракмы лакйаглмы гм 
пкйагу нмгаркмвмгм кодгзру. 

Вігнмвіглм гм аб. 21 н. 201.10 
пр. 201 Кмгдкпу [1], у оажі гмнуцдлля 
номгавудк рмваоів/нмпйуг нмкзймк 
ноз жажлафдллі мбмв’яжкмвзт одквіжз-
рів нмгаркмвмї лакйаглмї, ндодгбафд-
лзт нулкрмк 201.1 праррі 201 ущмгм 
Кмгдкпу, ра/абм нмоухдлля номгав-
удк/нмкунудк гоалзфлзт рдокілів 
одєпроауії в ЄРПН … нмгаркмвмї ла-
кйаглмї ра/абм омжоатулку кмозгу-
валля нмкундущ/номгавдущ ракзт 
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рмваоів/нмпйуг кає ноавм гмгарз гм 
нмгаркмвмї гдкйаоауії жа жвірлзи нм-
гаркмвзи ндоімг жаяву іж пкаогмы ла 
ракмгм номгавуя/нмкунуя. Такд ноавм 
жбдоігаєрщпя жа лзк номрягмк 365 
кайдлгаолзт глів, цм лапраырщ жа 
гоалзфлзк рдокілмк нмгалля нмгар-
кмвмї гдкйаоауії жа жвірлзи (нмгаркм-
взи) ндоімг, у якмку лд лагалм нмга-
ркмву лакйаглу абм гмнуцдлм нмкз-
йкз ноз жажлафдллі мбмв’яжкмвзт одк-
віжзрів нмгаркмвмї лакйаглмї ра/абм 
нмоухдлм гоалзфлі рдокілз одєпроа-
уії в ЄРПН. Дм жаявз гмгаырщпя км-
нії рмваолзт фдків абм ілхзт омжоа-
тулкмвзт гмкукдлрів, цм жапвігфуырщ 
сакр пнйарз нмгарку у жв’яжку ж ноз-
гбалляк ракзт рмваоів/нмпйуг, абм 
кмнії ндовзллзт гмкукдлрів, пкйагд-
лзт вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз 
―Пом бутгайрдопщкзи мбйік ра сілал-
пмву жвірліпрщ в Укоаїлі‖, цм нігрвдо-
геуырщ сакр мрозкалля ракзт рмва-
оів/нмпйуг. 

Ражмк ж узк, вкажалд лд гає нігп-
равз гйя смокувалля нмгаркмвмгм 
кодгзру. 

Помрягмк 90 кайдлгаолзт глів ж 
гля лагтмгедлля ракмї жаявз іж пкао-
гмы ж уоатувалляк взкмг, впралмвйд-
лзт нігнулкрмк 78.1.9 нулкру 78.1 
праррі 78 ущмгм Кмгдкпу, кмлромйыы-
фзи могал жмбмв’яжалзи номвдпрз 
гмкукдлрайщлу ндодвіоку жажлафдлмгм 
номгавуя гйя ж’япувалля гмпрмвіолм-
прі ра нмвлмрз лаоатувалля лзк жм-
бмв’яжалщ ж нмгарку жа ракмы мндоа-
уієы. 

Напйігкмк ущмгм бугд нозилярря 
кмлромйыыфзк могалмк нмгаркмвмгм 
нмвігмкйдлля-оіхдлля ра жмбмв’я-
жалля номгавуя взноавзрз нмкзйкз 
(н. 1201.3 пр. 1201 Кмгдкпу [1]). Ог-
лак, номгавдущ (пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кзи рмваомвзомблзк) впд мглм лд 
жкмед ущмгм жомбзрз, ж уоатувалляк 
н. 49 нігомжгійу 2 омжгійу ХХ Пдод-
тіглі нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдк-
пу [1]. У жв’яжку ж фзк, в нмгайщхмку 
гм лщмгм бугд жапрмпмвалм хроас у 
омжкіоі 100 % пукз нмгарку ла гмга-
лу ваоріпрщ жа ракмы нмгаркмвмы ла-
кйаглмы у оажі лд взноавйдлля нм-
кзймк ніпйя пнйзву 181 кайдлгаолм-

гм гля ніпйя мрозкалля нмгаркмвмгм 
нмвігмкйдлля-оіхдлля), цм ндодгба-
фдлм н. 1201.3 пр. 1201 Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу [1]. 

Такзк фзлмк, взжлафдлі н. 49 
нігомжгійу 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі 
нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] 
мбкдедлля гйя нйарлзків нмгарків 
(пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомб-
лзків), цмгм пкйагалля ра одєпроауії 
омжоатулків кмозгувалля гм оаліхд 
взнзпалзт нмгаркмвзт лакйаглзт (гм 
01.01.2017 о.), нозжвмгярщ гм вігнмві-
гайщлмпрі як вйаплд пакзт нмпрафа-
йщлзків рак і нмкунуів. 

Тмбрм, каєкм пзруауіы кмйз ж 
мглмгм бмку нмпрафайщлзк рмваоів 
(омбір, нмпйуг), в галмку взнагку 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомб-
лзк, кмед (лавірщ нмвзлдл) номрягмк 
ндвлмгм промку пкйапрз ра жаодєпроу-
варз омжоатулмк кмозгувалля гм оа-
ліхд взнзпалмї ра жаодєпромвалмї 
нмгаркмвмї лакйаглмї (у жв’яжку іж 
лапралляк ндвлзт мбправзл, ндодгба-
фдлзт пр. 192 Кмгдкпу [1]). Оглак, ж 
ілхмгм бмку, воатмвуыфз лмокз н. 49 
нігомжгійу 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі 
нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1], 
віл нмжбавйяєрщпя ракмгм ноава (км-
ейзвмпрі). 

В ракмку взнагку, нйарлзку нм-
гарків (пійщпщкмгмпнмгаопщкмку рмва-
омвзомблзку) лд жайзхаєрщпя ілхмгм 
взтмгу як жвдорарзпщ гм пугмвзт мо-
галів жа жатзпрмк пвмїт ноав. Коік 
рмгм, в ракмку взнагку нмкундущ км-
ед бурз жайуфдлзи родрщмы прмомлмы 
ніг фап пугмвмгм мпкаоедлля бджгія-
йщлмпрі кмлромйыыфмгм могалу, жмк-
одка, жмбмв’яжалля вфзлзрз ндвлі гії 
цмгм лагалля кмейзвмпрі пкйагалля 
ра одєпроауії омжоатулків кмозгувал-
ля гм оаліхд пкйагдлзт нмгаркмвзт 
лакйаглзт, гйя мрозкалля кмейзвм-
прі пкмозпрарзпщ ноавмк ла нмгаркм-
взи кодгзр. 

Поз ущмку, пйіг жвдолурз увагу 
ла взкмгз н. 56.21 пр. 56 Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу [1], якзк ндодгбафдлм, цм у 
оажі кмйз лмока ущмгм Кмгдкпу фз 
ілхмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акра, 
взгалмгм ла нігправі ущмгм Кмгдкпу, 
абм кмйз лмокз оіжлзт жакмлів фз 
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оіжлзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, 
абм кмйз лмокз мглмгм і рмгм е лмо-
карзвлм-ноавмвмгм акра пундодфарщ 
кіе пмбмы ра нознупкаырщ лдмглм-
жлафлд (клмезллд) роакрувалля ноав 
ра мбмв’яжків нйарлзків нмгарків абм 
кмлромйыыфзт могалів, влапйігмк 
фмгм є кмейзвіпрщ нозилярз оіхдлля 
ла кмозпрщ як нйарлзка нмгарків, рак 
і кмлромйыыфмгм могалу, оіхдлля 
нозикаєрщпя ла кмозпрщ нйарлзка 
нмгарків. 

Коік рмгм, пйіг жажлафзрз, цм в 
галіи праррі лакз лд мнзпувайапщ 
пзруауія (яка ракме кмед карз кіп-
уд) цмгм нмоухдлля промків одєпр-
оауії нмгаркмвзт лакйаглзт, які 
пкйагдлі нйарлзкакз нмгарку пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкзкз рмваомвзомблз-
какз гм 01.01.2017 омку, мглак ж 
ндвлзт нозфзл лд кмгйз бурз пвмє-
фаплм (гм 15.01.2017 омку) жаодєпр-
омвалі в ЄРПН. Вкажалд, ж уоату-
валляк лмок н. 49 нігомжгійу 2 омж-
гійу ХХ Пдодтіглі нмймедлля Пмга-
ркмвмгм кмгдкпу [1], ракме нозжвм-
гзрщ гм вігнмвігайщлмпрі як нмкунуя 
рмваоів (вігпурліпрщ ноава ла нмгар-
кмвзи кодгзр) рак і номгавуя (нмп-
рафайщлзка) ж мгйягу ла лмокз н. 
1201.1, н. 1201.2 пр. 1201 ра пр. 201 
Кмгдкпу [1]. Нд жваеаыфз, цм лмо-
какз Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] вз-
жлафдлі жагайщлі промкз одєпроауії 
гйя нмгаркмвзт лакйаглзт (в жайде-
лмпрі віг ндоімгу взнзпкз), а ракме 
рми сакр, цм нмгаркмва лакйагла жа 
жагайщлзк ноавзймк кмед бурз жа-
одєпромвала номрягмк 365 глів ж км-
кдлру її пкйагалля. Ражмк ж узк, 
нзралля пвмєфаплмї одєпроауії нмга-
ркмвмї лакйаглмї є впд е ракз 
мбмв’яжкмк нйарлзка нмгарків (нм-
оухдлля промків одєпроауії є пвмєоі-
глмы бджгіяйщліпры нйарлзка нмгар-
ків). Так, кмеурщ бурз оіжлі мбпра-
взлз, жа якзт гмнуцдлм нмоухдлля 
промків одєпроауії нмгаркмвзт ла-
кйаглзт. Вмглмфап, пзруауія цмгм 
лдмбтіглмпрі взнзпкз ра одєпроауії 
нйарлзкакз нмгарку (пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзкз рмваомвзомблзкакз) омж-
оатулків кмозгувалля гм оаліхд 
пкйагдлзт нмгаркмвзт лакйаглзт (гм 

01.01.2017 омку) є бійщх пндузсіф-
лмы ра уійкмк жайдезрщ віг жгіип-
лдлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі нйа-
рлзків нмгарків ра взкмлалляк укмв 
гмгмвмоів нмпрафалля. 

За оджуйщраракз жгіиплдлмгм ала-
йіжу жомбйдлм лапрунлі взплмвкз. 

1. Рмжоатулмк кмозгувалля гм 
оаліхд взнзпалмї нмгаркмвмї лакйаг-
лмї кмед бурз пкйагдлзи номрягмк 
1095 глів ж гарз взнзпкз ракмї нмга-
ркмвмї лакйаглмї (жа лаявлмпрі мбпра-
взл, взжлафдлзт пр. 192 Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу [1] (вігкмва нмкунуя віг 
мрозкалля рмваоів ра нмвдолдлля 
кмхрів; ндодгйяг уіл ра жкіла (жкдл-
хдлля) пукз кмкндлпауії абм кійщкм-
прі рмваоу (омбір, нмпйуг) жа гмгмвм-
омк нмпрафалля). 

2. Взжлафдлі н. 49 нігомжгійу 2 
омжгійу ХХ Пдодтіглі нмймедлля 
Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] мбкдедлля 
гйя нйарлзків нмгарків (пійщпщкмгм-
пнмгаопщкзт рмваомвзомблзків), цм-
гм пкйагалля ра одєпроауії омжоату-
лків кмозгувалля гм оаліхд взнзпа-
лзт нмгаркмвзт лакйаглзт (гм 
01.01.2017 омку), нозжвмгярщ гм віг-
нмвігайщлмпрі: 

1) вйаплд пакзт нмпрафайщлзків, 
яка кмед нмйягарз у жапрмпуваллі 
хроаслзт палкуіи (н. 1201.3 пр. 1201 
Кмгдкпу [1]) жа: 

- гмнуцдлля номгавудк рмва-
оів/нмпйуг нмкзймк ніг фап жажла-
фдлля мбмв’яжкмвзт одквіжзрів нмгар-
кмвмї лакйаглмї, ндодгбафдлзт нулк-
рмк 201.1 праррі 201 ущмгм Кмгдкпу 
[1], взявйдлзт кмлромйыыфзк мога-
лмк жа оджуйщраракз ндодвіокз, ном-
вдгдлмї жа жаявмы нмкунуя; 

- лдвзкмлалля нмгаркмвмгм нмві-
гмкйдлля-оіхдлля кмлромйыыфмгм 
могалу ж нмндодгедлляк ном лдмб-
тігліпрщ взноавйдлля нйарлзкмк нм-
гарків - номгавудк жажлафдлзт в аб-
жауі ндохмку н. 1201.3 пр. 1201 Км-
гдкпу [1] нмкзймк номрягмк 10 кайд-
лгаолзт глів, лапрунлзт жа глдк имгм 
мрозкалля; 

2) нмкунуів, у взгйягі нмжбав-
йдлля їт ноава ла нмгаркмвзи кодгзр, 
в рмку фзпйі, жа лапйігкакз номвдгд-
лзт нйалмвзт абм нмжанйалмвзт нд-
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одвіомк, якд нозжвдгд гм жбійщхдлля 
имку нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ра ла-
оатувалля хроаслзт палкуіи. 

3. Пйарлзк нмгарків (пійщпщкмгм-
пнмгаопщкзи рмваомвзомблзк) кмед 
жвдолурзпщ гм пугмвзт могалів жа 
жатзпрмк пвмїт ноав, в рмку фзпйі, 
жайуфдлля родрщмы прмомлмы нмкун-
уя, ра мпкаоедлля бджгіяйщлмпрі кмл-
ромйыыфмгм могалу, жмкодка, жм-
бмв’яжалля вфзлзрз ндвлі гії цмгм 
лагалля кмейзвмпрі пкйагалля ра 
одєпроауії омжоатулків кмозгувалля 
гм оаліхд пкйагдлзт ра жаодєпромва-
лзт нмгаркмвзт лакйаглзт. Поз ущм-
ку, ж уоатувалляк гм н. 56.21 пр. 56 
Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1], ракі пнмоз 
лавояг фз бугурщ взоіхуварзпщ ла 
кмозпрщ кмлромйыыфзт могалів.  

4. Опмбйзвіпры іплувалля лмока-
рзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля агкі-
ліпроувалля нмгарку ла гмгалу вао-

ріпрщ в Укоаїлі буйз і гмпі є ноавмві 
кмйіжії мкодкзт нмймедлщ жакмлмгав-
фзт гмкукдлрів, цм нозжвмгярщ гм 
пундодфмк кіе кмлромйыыфзкз мога-
лакз ра нйарлзкакз нмгарків. Вкажа-
лд внйзває ла жбійщхдлля нмгаркм-
взт пнмоів ж нзралщ мпкаоедлля оі-
хдлщ абм бджгіяйщлмпрі кмлромйыы-
фзт могалів, цм нозжвмгзрщ гм жаивм-
гм взроафалля роугмвзт ра кардоіа-
йщлзт одпуопів (пуномвмгедлля 
пноав в пугат ра пнйара пугмвмгм жбм-
оу) як нйарлзків нмгарків рак і кмлр-
омйыыфзт могалів. 

5. За кмейзвмпрі влдпдлля жкіл 
гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз [1] 
гйя упулдлля пундодфлмпрди цмгм 
промків пкйагалля ра одєпроауії нмга-
ркмвзт лакйаглзт ра омжоатулків 
кмозгувалля нйарлзкакз нмгарків 
(пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз рмваомвз-
омблзкакз). 
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Лмгвзл А. В. Сромкз пкйагалля ра одєпроауії омжоатулків кмозгувалля нйар-
лзкакз  нмгарків (пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз рмваомвзомблзкакз) 

В праррі номвдгдлм алайіж ноавмвмгм одгуйывалля кдталіжку взжлафдлля нмгар-
кмвзт жмбмв’яжалщ нйарлзкмк нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ нмпрафайщлзкмк (взомблз-
кмк пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номгукуії) ра смокувалля нмгаркмвмгм кодгзру нмкунудк. 
Дмпйігедлм нмоягмк кмозгувалля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ра нмгаркмвмгм кодгзру у 
оажі, якцм ніпйя нмпрафалля рмваоів (омбір, нмпйуг) жгіиплыєрщпя жкіла пукз кмкндл-
пауії їт ваормпрі (ндодгйяг уіл ра мбпягів нмпрафалля у бік жкдлхдлля), абм жкілз 
лмкдлкйаруоз нмпрафалля. Коік рмгм, взжлафдлм нмоягмк ра промкз пкйагалля нйар-
лзкакз нмгарків (пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз рмваомвзомблзкакз) омжоатулків кмозгу-
валля гм оаліхд пкйагдлзт (гм 01.01.2017 омку) і жаодєпромвалзт нмгаркмвзт лакйа-
глзт ра жомбйдлм вігнмвіглі взплмвкз. 

Кйыфмві пймва: Пмгаркмвзи кмгдкп Укоаїлз; ПДВ; пзпрдка дйдкромллмгм агкілі-
проувалля ПДВ; нмгаркмва лакйагла; омжоатулмк кмозгувалля; нйарлзк нмгарку пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк; нмгаркмві жмбмв’яжалля; нмгаркмвзи кодгзр. 

 

 

Лмгвзл А. В. Сомкз пмправйдлзя з одгзпроаузз оапфдрмв кмоодкрзомвкз лайм-
гмнйардйщцзкакз (пдйщпкмтмжяипрвдллшкз рмваомномзжвмгзрдйякз) 

В прарщд номвдгдл алайзж ноавмвмгм одгуйзомвалзя кдталзжка мнодгдйдлзя ла-
ймгмвшт мбяжардйщпрв нйардйщцзкмк лаймга ла гмбавйдллуы прмзкмпрщ нмправцзкмк 
(номзжвмгзрдйдк пдйщпкмтмжяипрвдллми номгукузз) з смокзомвалзя лаймгмвмгм 
кодгзра нмкунардйдк. Иппйдгмвал нмоягмк кмоодкрзомвкз лаймгмвшт мбяжардйщпрв з 
лаймгмвмгм кодгзра в пйуфад, дпйз нмпйд нмправкз рмваомв (оабмр, упйуг) номзжвмгз-
рпя зжкдлдлзд пуккш кмкндлпаузз зт прмзкмпрз (ндодпкмро удл з мбчёкмв нмправкз 
в прмомлу укдлщхдлзя), зйз зжкдлдлзд лмкдлкйаруош нмправкз. Комкд рмгм, мнодгд-
йёл нмоягмк з помкз пмправйдлзя нйардйщцзкакз лаймгмв (пдйщпкмтмжяипрвдллшкз 
рмваомномзжвмгзрдйякз) оапфёрмв кмоодкрзомвмк к оалдд пмправйдллшк (гм 
01.01.2017 г.) з жаодгзпрозомваллшк лаймгмвшк лакйаглшк з пгдйалш пммрвдрпрву-
ыцзд вшвмгш. 

Кйыфдвшд пймва: Наймгмвши кмгдкп Укоазлш; лаймг ла гмбавйдллуы прмзкмпрщ 
(НДС); пзпрдка ъйдкромллмгм агкзлзпрозомвалзя НДС; лаймгмвая лакйаглая; нйа-
рдйщцзк лаймга пдйщпкмтмжяипрвдллши рмваомномзжвмгзрдйщ; лаймгмвшд мбяжардйщп-
рва; лаймгмвши кодгзр.  

 

 

Logvin A. Terms of compilation and registration of calculations of adjustments by 
taxpayers (agricultural commodity producers) 

The article analyzes legal regulation of the mechanism for determining of tax 
liabilities of a value added tax payer by a supplier (manufacturer of agricultural products) 
and the formation of tax credit by a buyer. The paper examines the procedure for 
adjustment of tax liabilities and tax credit, if after delivery of goods (works, services), the 
amount of compensation of their value changes (review of prices and supply volume for a 
decrease), or the nomenclature of supply changes. In addition, the order and terms of 
drawing up by taxpayers (agricultural producers) of adjustment calculation to tax 
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invoices that were drawn up (before 01.01.2017) and registered earlier, were determined 
and appropriate conclusions were made 

Key words: Tax code of Ukraine; value added tax (VAT); system of electronic VAT 
administration; tax invoice; adjustment calculation; taxpayer, agricultural commodity 
producer; tax liabilities; tax credit. 


