
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 20 серпня 2014 р. № 364  

Київ 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 жовтня 2013 р. № 806 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 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” 

(Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3219) зміни, що додаються. 

 

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК 

Інд. 70  

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 20 серпня 2014 р. № 364 

ЗМІНИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 

9 жовтня 2013 р. № 806 

1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції: 

“2. Державній фіскальній службі забезпечити створення та ведення Єдиного реєстру 

товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і 

Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту 

етилового за рахунок коштів, передбачених на її утримання.”. 

2. У Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на 

переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, затвердженому зазначеною 

постановою: 

1) у пункті 2: 

в абзаці першому слова “Мінагрополітики, яке” замінити словами “Державна фіскальна 

служба, яка”; 

в абзаці другому слова “Міндоходів та” виключити; 

2) в абзаці другому пункту 18 слова “посадовим особам Міндоходів,” виключити. 

3. У Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу 

виробленого спирту етилового, затвердженому зазначеною постановою: 

1) в абзаці першому пункту 2 слова “Міндоходів, яке” замінити словами “Державна 

фіскальна служба, яка”; 

2) у пункті 8 слово “Міндоходів” замінити словами “Державної фіскальної служби”; 

3) абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції: 

“Встановлення, заміна та технічне обслуговування витратомірів здійснюються у 

присутності представника територіального органу Державної фіскальної служби, який 
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проводить пломбування місць можливого доступу до спирту на спиртових комунікаціях та 

приладах його обліку в порядку, визначеному Державною фіскальною службою.”; 

4) у другому реченні пункту 13 слово “Міндоходів” замінити словами “Державної 

фіскальної служби”. 
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