
Яким чином повинен бути обладнаний акцизний склад 

витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками, 

якщо на такому акцизному складі міститься декілька 

резервуарів та декілька паливороздавальних/ 

оливороздавальних колонок, в т.ч якщо паливороздавальні 

та/або оливороздавальні колонки не мають позитивного 

результату повірки або оцінки відповідності? 
 

ЗІР, категорія 116.11 

Підпунктом 230.1.2 п. 230.1 ст. 230 Податкового кодексу України від 02 грудня            

2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що акцизні 

склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), 

змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, 

повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального 

наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами-

лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі (далі – рівнемір-лічильник) на 

кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на 

акцизному складі. 

Витратоміри-лічильники та резервуари повинні відповідати вимогам законодавства 

та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до 

законодавства, а рівнеміри-лічильники повинні відповідати вимогам законодавства та 

мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, або калібрування, проведені 

відповідно до законодавства.  

У разі відсутності позитивного результату повірки або оцінки відповідності, або 

калібрування витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників, для цілей ПКУ, акцизні 

склади, на яких вони розташовані, вважаються необладнаними витратомірами-

лічильниками та рівнемірами-лічильниками. 

Паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки, встановлені на 

акцизних складах, на які є позитивні результати повірки або оцінка відповідності, 

проведені відповідно до законодавства, виконують функції витратомірів-лічильників. 

Відповідно до вимог ст. 230 ПКУ, постановою Кабінету Міністрів України                        

від 22 листопада 2017 року № 891 затверджено Порядок ведення Єдиного державного 

реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, 

передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку (далі – Порядок). 

Відповідно до п.п. 1 п. 2 Порядку, витратомір-лічильник – законодавчо регульований 

засіб вимірювальної техніки, призначений для безперервного вимірювання, 

запам’ятовування та відображення у фактичних умовах вимірювання кількості пального, 

що проходить через вимірювальний перетворювач у закритих, повністю заповнених 

трубопроводах. 

Згідно з п.п. 2 п. 2 Порядку, рівнемір-лічильник рівня пального у резервуарі – 

законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювання 

рівня пального, за яким обчислюється об’єм пального, що перебуває у резервуарі, за 

градуювальною таблицею резервуара. 



Резервуар – це законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки у вигляді 

стаціонарної споруди або ємності, який призначений для здійснення операції з обігу 

пального та його зберігання та для якого встановлена залежність його місткості від 

абсолютної висоти рівня пального в резервуарі, що оформлено у вигляді градуювальної 

таблиці (п.п. 3 п. 2 Порядку). 

Виходячи із зазначеного, кожний введений в експлуатацію стаціонарний резервуар, 

розташований на акцизному складі, повинен бути обладнаний рівнеміром-лічильником, 

який повинен відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки 

або оцінку відповідності, або калібрування, проведені відповідно до законодавства. 

Кожне місце відпуску пального наливом з акцизного складу, розташоване на 

акцизному складі, повинно бути обладнане витратомірами-лічильниками. Функції 

витратомірів-лічильників виконують встановлені на акцизних складах паливороздавальні 

колонки та/або оливороздавальні колонки на які є позитивні результати повірки або 

оцінка відповідності, проведені відповідно до законодавства.  

Якщо відсутній позитивний результат повірки або оцінки відповідності, або 

калібрування рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників, в т.ч. 

паливороздавальних колонок та/або оливороздавальних колонок, то акцизні склади 

вважаються необладнаними витратомірами-лічильниками, та рівнемірами-лічильниками. 


